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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 CZERWIEC  2020 

 

Rynek zbóż  

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu czerwca 2020 r. przeważały spadki cen zbóż. W zakładach 

zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za 

pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 825 zł/t tj. o 1% mniej niż przed miesiącem, ale o7% więcej niż w 

analogicznym okresie 2019 roku, natomiast w czwartym tygodniu cena kształtowała się na poziomie 822 zł/t. Za 

cena żyta konsumpcyjnego średnio w kraju uzyskiwano 550zł/t w pierwszym tygodniu czerwca, do 555/zł/t w 

ostatnim tygodniu. Cena ta była o 0,5 % niższa niż miesiąc wcześniej i o 16% niższa niż w porównywalnym 

okresie ubiegłego roku. Ceny jęczmienia paszowego spadły, ale nie cena stanowi podstawowy problem. Znów 

straszy ASF i w perspektywie bliskich już żniw zarówno firmy paszowe, jak i hodowcy trzody nie kupują ziarna 

na zapas. W efekcie stary jęczmień trudno jest sprzedać. Jego ceny kształtują się w przedziale: 692-695zł/t. 

Ziarno to było o 2% tańsze niż przed miesiącem i o 4% tańsze niż przed rokiem. Pszenżyto jest obecnie mało 

stabilnym towarem. Ceny skupu kształtują się na poziomie 696-699 zł/t. Są to kwoty o 7% niższe niż przed 

rokiem. Kukurydza potaniała tylko nieznacznie. Do żniw kukurydzianych jest jeszcze daleko, a proponowane 

obecnie ceny skupu mogą konkurować nawet z pszenicą z nowych zbiorów. Przeciętna cena kukurydzy wynosiła 

od 750 zł/t w pierwszym tygodniu czerwca do 757 zł/t w ostatnim tygodniu czerwca i była o 8% wyższa niż 

przed rokiem. W czerwcu 2020 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) podwyższył o 0,4% prognozę 

globalnych zbiorów zbóż w nadchodzącym sezonie. Światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2020/2021 mogą 

osiągnąć poziom 2258 mln ton, tj. o 4% wyższy niż w bardzo dobrym poprzednim sezonie i o 3,8 % wyższy niż 

w dotychczas rekordowym sezonie 2016/2017. Globalne zbiory pszenicy prawdopodobnie wzrosną o 1,2%, 

do773 mln ton. Zbiory zbóż paszowych przewidywane są na poziomie około 1485 mln ton , o 5,6% wyższym niż 

w bieżącym sezonie, w tym kukurydzy - 1188 mln ton, o 6,7 % wyższym. Większe zbiory są przewidywane dla 

wszystkich zbóż z wyjątkiem jęczmienia - spadek o 1% do 155 mln ton. USDA szacuje, że zbiory zbóż w UE 

mogą kształtować się na poziomie 305 mln ton , o 3% mniej niż przed rokiem, z uwagi na mniejszą powierzchnię 

zasiewów. 

 

Ceny na rynkach zagranicznych 

W drugim tygodniu czerwca br. na monitorowanych rynkach zagranicznych odnotowano spadek cen zbóż 

podstawowych. W USA w notowaniu z 10 czerwca br. średnia eksportowa cena pszenicy wyniosła 196 EUR/t  

i spadała do 190 EUR/t w ostatnim tygodniu czerwca, w portach Morza Czarnego cena tego zboża wynosiła od 

182 EUR/t w pierwszym tygodniu do177 EUR/t w ostatnim tygodniu. Przeciętna cena kukurydzy w USA  

w pierwszym tygodniu czerwca kształtowała się na poziome 139 EUR/t, w portach Morza Czarnego 160 EUR/t, 

natomiast w ostatnim tygodniu ceny nieznacznie wzrosły w USA 154 EUR/t i w portach Morza Czarnego do  

163 EUR/t.  

 

  

 

 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

  Ceny zbóż w Polsce 

Towar Rodzaje towaru czerwiec  2020 r. (zł/ton) 

Pszenica konsumpcyjna 821-828 

Żyto Konsumpcyjne 543-555 

Kukurydza paszowa 750-757 

Jęczmień paszowy 692-695 
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W analizowanym okresie ceny min/max targowiskowe w Małopolsce kształtowały się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Rynek trzody chlewnej  
 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targu w Wadowicach: 

Targowisko 

CENA [zł/para]  

29.05-04.06.2020 12-18.06.2020 19-25.06.2020 

 

26.06-02.07.2020 

 

Wadowice 600 640 680 
 

640 

Źródło: notowania targowiskowe MODR 

 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targowiskach w Polsce: 

Towar 

CENA [zł/szt.] 

01.-07.06.2020 08-14.06.2020 15-21.06.2020 22- 28.06.2020 

Prosięta  291,50 285,80 - 274,00 

 Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny zakupu tuczników wg EUROP w Polsce w czerwcu 2020 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 62-68 75-80 - 65-75 

Sucha 

Beskidzka 

90 100 80 90-100 

Wolbrom 70-75 85-90 68-70 75-80 

Wadowice 76-90 100 66-80 86-90 

Krzeszowice 83-100 93-100 83-92 85-95 

Skała 65-75 70 60 70-80 

Towar 
CENA [zł/tonę] (MPS) 

07.06.2020 14.06.2020 21.06.2019 28.06.2020 

Klasa S 7484 7386 7351 7150 

Klasa E 7390 7292 7242 7046 

Klasa U 7072 6920 6879 6 673 

Klasa R 6713 6545 6501 6273 

Klasa O 5964 5577 5666 5459 

Klasa P 5172 5819 5809 5615 

Razem S-P 7371 7262 7220 7025 
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Ceny zakupu żywca wieprzowego 

 
Spadają ceny skupu żywca wieprzowego. W pierwszym tygodniu czerwca br. na rynku krajowym 

zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej 

MRiRW kupowały trzodę chlewną przeciętnie po 5,64 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim notowaniu, 

ale o 9% drożej niż na początku maja. Jednocześnie cena tego żywca była o 3% niższa niż przed 

rokiem. W następnym tygodniu znów nastąpił spadek ceny żywca wieprzowego do kwoty 5,55 zł/kg, a 

w ostatnim tygodniu czerwca cena spadła do kwoty 5,37 zł/kg, cena żywca była o 7% niższa niż przed 

rokiem. 

 

Ceny zbytu mięsa wieprzowego 

 

W pierwszym tygodniu lipca br. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe przeciętnie po 8,13 zł/kg 

ale o 4% drożej niż przed miesiącem ale o 3% taniej niż w analogicznym tygodniu 2019 roku. W 

kolejnych tygodniach odnotowano dalszy spadek cen do 7,85 zł/kg. Ceny zbytu mięsa wieprzowego 

były jednak niższe o 5% niż przed rokiem.  

 

Rynek żywca wołowego 

Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce - czerwiec 2020: 

  
Cena bydła rzeźnego w ubojniach w kraju                           

w czerwcu 2020r. dla mpc [zł/tonę] 

Kategoria bydła 
 wg w.ż.* [zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 
dla mps** [zł/tonę] 

  

Bydło ogółem 6,04-6,08 11659-11746 11968-111975 

bydło 8-12 m-cy (Z) 5,92-6,37 10989-11 825 11208-12061 

byki 12-24 m-ce (A) 6,49-6,52 12177-12234 12420-12 476 

byki > 24 m-cy (B) 6,38-6,50 11976-12204 112216-12449 

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

krowy (D) 4,81-4,88 9868-10029 10065-10 230 

jałówki > 12 m-cy (E) 6,37-6,43 12299-12 405 12545-12 653 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny zakupu żywca wołowego 

 

W krajowym skupie utrzymuje się spadek cen żywca wołowego. W dniach 01-07.06.br. bydło rzeźne kupowano 

przeciętnie po 6,08 zł za kg. Jednocześnie cena tego żywca była o 2% niższa niż w analogicznym tygodniu 2019 

roku. W drugim tygodniu czerwca cena w skupie utrzymywała się na tym samym poziomie, w ostatnim tygodniu 

spada do 7,85 zł za kg. Był to poziom o około 2% niższy niż tydzień wcześniej oraz 5 % niższy niż przed rokiem. 
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Ceny zbytu mięsa wołowego 

 

 W zakładach mięsnych od początku czerwca rośnie cena mięsa wołowego, w pierwszym tygodniu czerwca cena 

przeciętnie wynosiła 12,41zł /kg, w drugim tygodniu lipca - 12,48 zł/kg, a w ostatnim tygodniu - 12,54 zł/kg. 

Jednocześnie za ćwierci wołowe płacono o 1 % więcej niż rok wcześniej. 

 

Rynek drobiu  

 

Ceny skupu drobiu rzeźnego w miesiącu czerwcu 2020r.: 

TOWAR Cena zł/tona 

Kurczęta typu brojler 3041 - 3217 

Indory 4482 - 4567 

Indyczki 4232 - 4321 

Kaczki typu brojler 4295 - 4375 

Kury typy mięsnego 1500 – 2142 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny zakupu żywca drobiowego  

Na rynku krajowym utrzymuje się wzrost cen żywca kurzego. W dniach 01-07.06 br. za kurczęta brojlery 

dostawcy uzyskali przeciętnie 3,04 zł/kg, w drugim tygodniu 3,08 zł /kg a w ostatnim 3,22 zł/kg, natomiast cena 

indyków kształtowała się na poziomie 4,39 zł/kg do 4,45 zł/kg. W odniesieniu do notowań sprzed roku kurczęta 

brojlery potaniały o 7%, a indyki o 22%.  

 Ceny zbytu mięsa drobiowego 

Na początku czerwca 2020 roku w zbycie podrożało mięso drobiowe. W dniach 01-07.06 br. zakłady drobiarskie 

zbywały tuszki kurcząt patroszonych średnio po 4,52 zł/kg., o 13% drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek 

indyków ukształtowała się na poziomie 8,39 zł/kg. Po czterech tygodniach dużego wzrostu ceny tuszki kurcząt 

ukształtowały się na poziomie 5,15 zł/kg, cena tuszek indyków na poziomie 8,40 zł/kg i były tańsze o 6-7% niż w 

analogicznym tygodniu czerwca 2019 roku. 

 Średnie krajowe ceny skupu i sprzedaży jaj spożywczych – czerwiec 2020 roku 

 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR 
Kategorie wagowe  Cena w zł/100 szt. 

Jaja spożywcze klasy A 

XL 44,94-47,42 

Jaja spożywcze klasy A 

L 37,57-39,59 

Jaja spożywcze klasy A 

M 31,88-33,73 

Jaja spożywcze klasy A 

S 18,19-24,73 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
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Rynek mleka 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich - czerwiec 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Rynek owoców i warzyw 

Ceny owoców i warzyw na wybranych targowiskach w Małopolsce - czerwiec 2020: 

Towar Jm Plac hurtowy 

Rybitwy 

Kraków 

St. Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim 

Buraki  

ćwikłowe 
zł/kg 1,6-2,8 2,5-3,5 0,6-1,5 2,5 1,2-2,9 2,0-3,0 2,5 

Cebula zł/kg 1,6-2,5 

 

3,0 1,5-2,0 2,5 2,5-3,0 3,25-3,5 3,0 

Ziemniaki 

młode 
zł/kg 1,1-2,6 2,0-3,5 0,65-2,5 1,8-2,5 1,6-2,8 1,5-2,5 - 

Jabłka zł/kg 2,5-5,0 

 

6,0– 6,5 4,5-5,0 3,5 4,7-6,0 3,8-5,8 3,5-4,0 

Kalafior szt 2,0-4,0 

 

5,0 2,5-5,0 4,0-5,0 3,7-6,0 2,5-4,5 4,0-6,0 

Ogórki zł/kg 2,5-4,0 

 

6,0-6,2 3,5 4,0-5,0 3,6-5,5 3,0-6,0 4,0-8,0 

Pomidory zł/kg 2,66-7,5 

 

5,5-7,0 4,8-5,0 5,0-6,0 4,0-6,7 4,0-6,0 6,0-8,0 

Marchew zł/kg 0,8-2,0 

 

3,0 0,5-1,3 2,5 0,9-3,5 2,0-3,5 2,5-4,0 

Pieczarki zł/kg 5,5-6,0 

 

8,0-9,0 7,0-7,5 7,0 12,0 - 10,0 

Pietruszka zł/kg 2,0-2,4 

 

4,5-5,3 1,2 6,0-7,0 3,0-4,0 4,0-4,5 5,0 

Truskawki zł/kg 5,0-9,0 8,0-11,0 6,0-12,0 8,0-14,0 6,0-13,0 7,0-10,0 11,0-12,0 

 

Czereśnie zł/kg 7,0-16,0 

 

18,0-20,0 10,0-13,0 10,0-20,0 12,0-13,0 10,0-20,0 12,0 

Sałata szt 1,08-1,12 

 

2,0 1,4-1,5 3,0-3,5 2,0-2,5 2,0 2,5-3,0 

Kapusta 

młoda  
szt 

 

1,8-2,4 3,0 2,0-3,5 - 2,5-2,9 2,0-3,5 3,5-5,0 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 
TOWAR 

Cena zł/100kg 

 
 

07.06.2020 14.06.2020 

 

21.06.2020 

 

28.06.2020 

Masło Ekstra   w blokach 1268,00 1297,00 

 

1303,00 

 

1302,00 

Masło Ekstra 

konfekcjonowane 
1501,00 

 

1537,00 

 

1566,00 

 

1575,00 

Mleko odtłuszczone                 

w proszku 

 

879,00 

 

896,00 889,00 

 

886,00 

Mleko pełne    w proszku 1197,00 

 

1180,00 

 

1183,00 

 

1161,00 

Ser Edamski 1321,00 

 

1347,00 1317,00 1308,00 

Ser Gouda 1324,00 

 

1314,00 1284,00 1268,00 
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Ostatni sezon wegetacji drzew owocowych charakteryzował się wyjątkowo niesprzyjającymi 

warunkami, które ograniczyły plonowanie większości gatunków. 

Na wielu plantacjach straty spowodowane przez wiosenne przymrozki, jakie wystąpiły w trakcie 

kwitnienia i zawiązywania owoców, były spore. Brak odpowiedniej ilości wilgoci w glebie, szczególnie 

w okresie wiosennym oraz przesilenie drzew rekordowym owocowaniem we wcześniejszym roku, 

dodatkowo przyczyniły się do obniżenia plonowania na poszczególnych plantacjach. W czerwcu  

wystąpiły mocne gradobicia, które zniszczyły plony wielu sadowników. Straty w sadach są ogromne. 

Grad nie oszczędził upraw jabłoniowych, gruszowych, czereśniowych, wiśniowych, a także 

borówkowych. Całkowite zbiory owoców z drzew w minionym roku ocenione zostały na ponad 3,4 mln 

t, czyli o 23% poniżej rekordowych zbiorów otrzymanych w poprzednim sezonie. Zbiory z sadów 

jabłoniowych oceniono na 3 mln t, a zatem o 23% mniej od bardzo wysokiej produkcji roku 

wcześniejszego. Produkcję gruszek oszacowano na 67 tys. t, a więc to spadek o 26%, śliwek o 20% do 

95 tys. t, wiśni o 24% do 152 tys. t, czereśni o 26% do 44 tys. t. W przypadku owoców miękkich mamy 

ciężki sezon. Wszystko przez pogodę. Narzekaliśmy na suszę, to w tym roku mamy akurat nadmiar 

wody. Wiadomo, że przy dużej ilości opadów są problemy z chorobami grzybowymi, które występują 

masowo na truskawce, malinie, porzeczce czy agreście. Będzie problem z jakością owoców. Opóźnione 

zbiory, z uwagi na chłodny maj, utrzymywały ceny truskawek na poziomie wyższym niż przed rokiem 

do początku czerwca. Na rynku hurtowym w Broniszach przeciętna cena krajowych truskawek w maju 

była wyższa o 41% niż przed rokiem. Czynnikiem, który oddziaływał w kierunku wzrostu cen była 

mniejsza podaż i wyższe ceny truskawek importowanych, w tym pochodzących z istotnie dotkniętej 

epidemią koronawirusa Hiszpanii. Pandemia COVID-19 poprzez ograniczenia administracyjne 

doprowadziła do istotnego wzrostu kosztów transportu międzynarodowego. Znalazło to 

odzwierciedlenie w wyższych cenach owoców i warzyw pochodzących z importu. Jednocześnie 

wspomniane wyżej ograniczenia, szczególnie w kontekście przepływu osób, doprowadziły do 

powstania niedoboru pracowników sezonowych w rolnictwie, szczególnie na początkowym etapie 

wegetacji. Dynamika cen owoców pozostaje wysoka ze względu na ich wyraźnie słabsze zbiory.  

Warzywa 

Ten rok jest wyjątkowo trudny dla producentów warzyw. Wzrost roślin wiosną odbywał się w bardzo 

trudnych warunkach. Ze względu na zimny maj, wszystko jest nieco opóźnione. Bardzo mocno 

ucierpiały uprawy gruntowe warzyw – papryki, ogórków, cukinii, dyni. Producenci spodziewają się 

mniejszych zbiorów niż w poprzednich latach. Szacują, że warzyw będzie około 30 proc. mniej. 

Wysoka wilgotność powietrza, która się utrzymuje powoduje dodatkowo bardzo silne nasilenie chorób 

grzybowych. Straty na pewno będą w tym sezonie w dyniach, ponieważ w maju zmarzły i nie 

powschodziły. Podobna sytuacja jest z ogórkami, które siano trzy razy. W tym roku lato może być 

wyjątkowo deszczowe, co oznacza, że będzie jakościowo słabo i drogo. Dramatu jeszcze nie ma, jednak 

sytuacja nie napawa optymizmem, ten rok będzie dużo słabszy. Nadprodukcji warzyw nie będzie. 

W przyszłym roku na wiosnę ceny warzyw mogą osiągnąć horrendalne ceny. 

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

 

Dz.U. 

2020 

poz. 987 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania 

próbek artykułów rolno-spożywczych 

Dz.U. 

2020 

poz. 992 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2020 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez 

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z 

budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000987
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000987
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000987
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000992
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000992
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000992
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Dz.U. 

2020 

poz. 

1000 

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i 

sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1007 

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się 

stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w 

zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1069 

 obowiązujący Ustawa z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz 

ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1073 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w 

poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub 

poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1090 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego 

przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1101 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1165 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych 

gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają 

korzystny wpływ 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1206 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1213 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu 

nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami 

rolnymi i spożywczymi 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001000
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001000
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001000
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001000
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001007
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001007
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001007
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001007
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001069
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001069
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001069
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001069
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001073
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001073
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001073
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001073
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001090
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001090
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001090
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001090
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001101
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001101
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001101
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001101
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001165
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001165
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001165
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001165
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001206
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001206
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001206
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001206
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001213
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001213
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001213
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001213
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AKTUALNOŚCI: 

MRiRW  

 Pomoc suszowa – hodowla i chów ryb słodkowodnych (17.06.2020) Ogłoszenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13w ust. 

8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. 

U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. podatnicy 

podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach 

rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź, w 

rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać 

wnioski o udzielenie pomocy.  

 Dnia 17 czerwca 2020 r. ruszyła ostatnia transza pomocy suszowej. Jest to też Światowy Dzień 

Walki z Pustynnieniem i Suszą, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w celu zwrócenia uwagi na sposoby zapobiegania suszy. Przy okazji tego święta  

minister rolnictwa przypomniał, że opóźnienie w wypłacie wszystkich, należnych rolnikom 

pieniędzy wynikało z sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. 

 W MRiRW trwają prace na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska 

systemu żywnościowego w ramach Strategii „Od pola do stołu”.  

 Środki dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (26.06.2020) Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu 

Inwestycji Samorządowych trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Tak w praktyce 

wygląda współpraca i realizacja zobowiązań dotyczących wyrównywania szans rozwojowych 

dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla elit – podkreślił minister Ardanowski. 

 Polska Smakuje w turystyce - W obecności ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa 

Ardanowskiego oraz sekretarza stanu w ministerstwie rozwoju Andrzeja Gut-Mostowego 

przedstawiciele kierownictwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Polskiej Organizacji 

Turystycznej podpisali w dniu 26.06.2020 r. list intencyjny dotyczący współpracy branży 

turystycznej z lokalnymi producentami żywności.  

 Przedłużenie zasiłku opiekuńczego dla rolników - Okres wypłaty zasiłków opiekuńczych dla 

rolników został wydłużony do 12 lipca br. 

 Od 1 lipca 2020 r. kontrole żywności w sklepach przejmuje Inspekcja Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych. Dzięki połączeniu zadań dwóch inspekcji, nadzorem nad 

jakością handlową artykułów rolno-spożywczych zajmie się jedna instytucja – Inspekcja Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przejmie ona zadania Inspekcji Handlowej  

w zakresie kontroli artykułów żywnościowych i zajmie się kompleksowo kontrolą jakości 

żywności w obrocie i handlu. 

 

ARiMR 

 1 czerwca 2020 r. rozpoczął się kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór potrwa do 31 lipca 

2020 r. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 

wnioskodawcy. 

 Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z 

tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 

za rok 2020. 

 W bieżącym roku koła gospodyń wiejskich, po raz trzeci z rzędu, mogą ubiegać się w ARiMR o 

dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 
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września 2020 r., chyba, że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków 

przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach 

powiatowych Agencji. 

 15 czerwca był ostatnim dniem na złożenie wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe  

z PROW w kampanii 2020. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów, 

Agencja wydłużyła pracę biur powiatowych w całym kraju. Wnioski można było składać 

zarówno przez aplikację eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Można je również było 

złożyć poprzez platformę ePUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w udostępnionej 

wrzutni na dokumenty.  

 30 czerwca 2020 r., upłynął termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację 

gospodarstw rolnych (obszar D)”oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw” realizowanych  

w ramach PROW 2014-2020. Termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Zakończył 

się on we wtorek 30 czerwca. 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc w postaci dopłat do 

oprocentowania kredytu na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku  

z prowadzeniem działalności rolniczej (linia KR) – tzw. „kredyt restrukturyzacyjny”. 

Kredyt restrukturyzacyjny może zostać przeznaczony na sfinansowanie długów wymagalnych  

o charakterze pieniężnym obejmujących kapitał, odsetki i inne opłaty, powstałych w związku  

z prowadzeniem działalności rolniczej. Wysokość oprocentowania kredytu płacona przez 

kredytobiorcę wynosi 2%. Pozostałą część oprocentowania spłaca za kredytobiorcę Agencja. 

Kredytobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który wyliczany jest na 

podstawie kwoty długu podlegającej restrukturyzacji, i wynosi co najmniej: 

- 25% kosztów restrukturyzacji - w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy, 

- 40% kosztów restrukturyzacji - w przypadku średniego przedsiębiorcy. 

 

KRIR 

 2 czerwca 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Copa i Cogeca w formie 

wideokonferencji. Było ono okazją do wymiany poglądów z Komisarzem ds. rolnictwa 

Januszem Wojciechowskim na temat zmienionych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na 

lata 2021-2027, które 27 maja 2020 r. zostały przyjęte przez Komisję Europejską  

w komunikacie w sprawie budżetu UE, "który zasili plan naprawczy dla Europy". 

W dokumencie tym wyłożono plany i ambicje w zakresie ożywienia gospodarczego UE po 

pandemii COVID-19. W dyskusji z Komisarzem Januszem Wojciechowskim udział wziął 

Prezes KRIR W. Szmulewicz, który podziękował za zwiększenie budżetu Wspólnej Polityki 

Rolnej w porównaniu do poprzednich propozycji. Zaznaczył jednak, że udział wydatków na 

rolnictwo systematycznie spada w całościowym ujęciu budżetu Unii Europejskiej. Powiedział, 

że rozumie potrzebę realizacji zadań dotyczących ochrony przyrody, ale coraz surowsze 

wymogi produkcji żywności, mogą sprawić, że rolnicy europejscy utracą swoją 

konkurencyjność. Spowoduje to zachwianie bezpieczeństwa żywnościowego i napływ towarów 

rolno-spożywczych z krajów, gdzie środowiskowe standardy produkcji są o wiele niższe. 

 Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego w formie 

kolonii dla dzieci i młodzieży urodzonych od 1 stycznia 2004 roku i których co najmniej jedno z 

rodziców/opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, 

chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego. W tym roku w związku z epidemią COVID – 19, kolonie odbędą 

się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych (wytyczne GIS, MZ i MEN) 

ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wypoczynek odbędzie się w ośrodkach 

spełniających wymagane warunki sanitarne zapewniające bezpieczeństwo, przeznaczone tylko 

dla wypoczynku dzieci i młodzieży. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z wojewódzkimi 
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izbami rolniczymi lub z Biurem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wypoczynek letni w formie 

kolonii dla dzieci i młodzieży w 2020 roku został  dofinansowany ze środków Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego 

uczestnika.  

 W dniu 16 czerwca 2020, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o podjęcie działań umożliwiających 

uzyskanie wsparcia z operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” realizowanych  

w ramach działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 na 

operację dotyczącą konwencjonalnego chowu drobiu (w szczególności gęsi, kaczek, perliczek). 

Obecnie producenci rolni utrzymujący drób prowadzą gospodarstwa jako dział specjalny 

produkcji rolnej i są wykluczeni z możliwości korzystania z działań takich jak Modernizacja 

gospodarstw rolnych czy Tworzenie grup producentów i organizacji producentów. 

Konwencjonalni hodowcy drobiu czują się poszkodowani i dyskryminowani. Pominięcie branży 

drobiarskiej w PROW 2014 – 2020 znacznie ogranicza ich możliwości inwestowania  

w nowoczesny sprzęt i urządzenia, co może spowodować w przyszłości problemy  

z konkurencyjnością produkcji polskiej branży drobiarskiej. 

 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia sektora trzody chlewnej ogłoszone podczas nieformalnego 

posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE poprzez uruchomienie rezerwy kryzysowej  

z budżetu UE, w dniu 16 czerwca 2020 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 

przeanalizowanie postulatów mających na celu wsparcie producentów wieprzowiny w Polsce. 

 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 16 czerwca 2020 r. do Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających 

ubieganie się o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej 

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” bez konieczności podlegania ubezpieczeniu 

w ZUS po otrzymaniu pomocy. Proponujemy zastąpienie tego wymogu obowiązkiem zapłaty 

podwójnej wysokości składki KRUS zgodnie z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz.U. z 2020 r. poz.174). Obecne uregulowania skutkują dużą obawą po stronie 

rolników czy podołają opłacić wysokie składki ubezpieczenia społecznego, przez co wielu  

z nich rezygnuje z ubiegania się o przyznanie pomocy. 

 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 18 czerwca 2020 r., do Ministra Rolnictwa  

i rozwoju Wsi o podjęcie działań w celu ustabilizowania cen skupu owoców miękkich. 

W związku z trwającym obecnie skupem agrestu samorząd rolniczy z głębokim niepokojem 

obserwuje pogarszającą się sytuację na rynku owoców miękkich, drastycznym spadkiem cen 

agrestu oraz brakiem możliwości jego sprzedaży po cenie minimalnej opłacalności, która  

z kalkulacji rolniczych wynosi ok. 1,00 - 1,20 zł/kg. Proponowane ceny skupu agrestu w trakcie 

tegorocznego sezonu to 50 groszy za kilogram i jest to cena identyczna jaka była w roku 2019. 

Wiele wskazuje na to, że rynek owoców miękkich jest zmonopolizowany i cena jaka jest 

proponowana producentom wynika ze zmowy firm skupujących oraz przetwórni. 

 Na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wystąpił 26 czerwca 2020 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

o zbadanie czy nie zostały naruszone zasady konkurencji, w szczególności w odniesieniu do 

agrestu. 

 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 18 czerwca 2020 r. do Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, przekazując  stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie zmiany warunków 

wypłacania zasiłku dla rolników, domowników objętych obowiązkową kwarantanną, nadzorem 

epidemiologicznym lub hospitalizacją związaną z COVID-19, ubezpieczonych z mocy ustawy  

o ubezpieczeniu społecznym rolników, wnioskując o rozpatrzenie i zainicjowanie zmian 

legislacyjnych, aby wszyscy rolnicy objęci obowiązkową kwarantanną, nadzorem 

epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 mogli otrzymać zasiłek. 

 22 czerwca 2020 r. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie doszło do 

podpisania umowy programowej pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem 

Andrzejem Dudą a Krajową Radą Izb Rolniczych, reprezentowaną przez Prezesa Wiktora 

Szmulewicza. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, kontynuując swoje 
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dotychczasowe zaangażowanie na rzecz rolników w Polsce, które uczynił jednym  

z fundamentów swojej prezydentury, dostrzegając w Krajowej Radzie Izby Rolniczych 

niezwykle istotnego partnera społecznego dla optymalnej realizacji polityki rolnej państwa, 

zobowiązał się m.in. do: podejmowania działań na rzecz zwiększenia roli samorządu rolniczego 

względem instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz podejmowania działań mających na 

celu utrzymanie (zwiększenie) potencjału wytwórczego producentów rolnych w ramach 

proponowanych przez rząd mechanizmów minimalizujących skutki gospodarcze epidemii 

COVID-19. 

 W związku z planowanym wprowadzeniem od 1 lipca 2020 r. wyłączenia z zakresu towarów 

objętych 8% preferencyjną stawką VAT nasienia zwierząt hodowlanych, w tym bydła i trzody 

chlewnej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił  22 czerwca 2020 r. do Premiera, 

wnosząc o pilną zmianę przepisów i pozostawienie 8% stawki VAT. 

 

KRUS 

 

 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 2020 

r.Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (DzU z 2020 r. poz. 174 i 782) ogłasza się, co następuje: miesięczna składka na 

ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdego ubezpieczonego w III 

kwartale 2020 r. wynosi 42,00 zł. 

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z 

obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2020 r. (M.P z 2020 

r. poz. 390) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2020 r. od 

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3 540 zł. 

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 r. 

została ogłoszona ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 

uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

W miesiącu czerwcu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu, w dniach: 8 i 26.  

W dniu 18 czerwca w Tarnowie odbyło się III Walne Zgromadzenie MIR VI kadencji, na którym 

podjęto uchwały dotyczące między innymi: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu w 2019 

r, realizacji wniosków WZ i rad powiatowych w 2019 r., wykonania budżetu w 2019 r. oraz przyjęcia 

absolutorium dla Zarządu za 2019 r. Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej przyjęło 

również stanowisko w zakresie szkód łowieckich.  

1. Pracownicy MIR jak co roku uczestniczyli w pomocy wypełniania wniosków obszarowych.  

W 2020 roku, pomimo ograniczeń wynikających z panującej pandemii z pomocy naszej 

skorzystało 451 rolników. 

2. Delegaci i pracownicy MIR szacowali szkody rolnicze spowodowane przymrozkami 

wiosennymi, gradobiciem oraz powodzią w następujących powiatach: nowosądeckim ( gminy: 

Łącko, Podegrodzie, Stary Sącz, Łososina Dolna, Chełmiec, Korzenna ), limanowskim ( gminy: 

Łukowica, Jodłownik, Laskowa, Dobra ), krakowskim ( gminy: Kraków, Michałowice, 

Kocmyrzów- Luborzyca, Igołomia- Wawrzeńczyce, Iwanowice ), tarnowskim ( gminy: Żabno, 

Wietrzychowice, Tarnów miasto, Wierzchosławice ), bocheńskim ( gminy: Trzciana, Łapanów), 

wielickim ( gmina Gdów ), dąbrowskim ( gminy: Bolesław, Szczucin ), proszowickim  

( Proszowice ), brzeskim ( Gmina Dębno ),  myślenickim ( gmina Raciechowice ). 

3. Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała w dniu 17.06.2020 roku w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu „Kurs z zakresu ochrony zwierząt podczas ich 

uśmiercania oraz kwalifikacji osób do przeprowadzania uboju poza rzeźnią na użytek 

własny”.  Kurs przeprowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu Pan Krzysztof 
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Gałązka. Uczestniczyło w nim 26 rolników z powiatu nowotarskiego, każdy otrzymał 

zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

4. Pracownicy Izby odbyli szkolenie zorganizowane w formie webinarium organizowane przez 

CDR w Radomiu pt. „Rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstw 

rolnych – ułatwienia dla rolników wspierające rozwój krótkich łańcuchów dostaw” – 18.06.2020 

r., 

5. 30 czerwca 2020 r. w Parzniewie odbyło się IV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI 

kadencji. Gośćmi Posiedzenia był Prezydent RP Pan Andrzej Duda, Szef Kancelarii Prezydenta 

RP Pani Halina Szymańska, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pan Paweł Mucha, 

Doradca Prezydenta RP Pani dr Barbara Fedyszak-Radziejowska wraz z Dyrektorami  

i pracownikami Kancelarii  Prezydenta RP oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan 

Krzysztof Ardanowski. 

6. Trwają prace przy realizacji czterech projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Są to: Operacja pn. „Magia ziół  

i miodów w małych gospodarstwach rolnych”, Operacja pn. „Podtrzymywanie tradycji – 

warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich”, Operacja pn. „Współczesna kobieta  

w środowisku wiejskim”, Operacja pn. „Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca – 

transfer sprawdzonych sposobów na kształtowanie dobrych relacji między mieszkańcami wsi”. 

Więcej na ten temat znajduje się na naszych stronach internetowych: 
https://mir.krakow.pl/artykuly/KSOW---projekty-realizowane-przez-MIR-w-2020-roku,12986.html  
https://mir.krakow.pl/artykuly/Nab%c3%b3r-uczestnik%c3%b3w-na-wyjazd-studyjny-do-Austrii-i-
Niemiec,13058.html 

 

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. 
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