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INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT 

FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, 

PRAC ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH  

Dane opracowano za grudzień 2020 r. 

 

RYNEK ZBÓŻ  

Rynek zbóż w Polsce  

 

W Polsce zbiory zbóż w 2020 r., pomimo suszy rolniczej trwającej od kwietnia do połowy maja, 

wzrosły do rekordowego poziomu. Wzrost zbiorów wynikał z lepszych plonów, gdyż powierzchnia 

zasiewów była zbliżona do notowanej rok wcześniej, tj. około 7,9 mln ha. Według GUS tegoroczne 

zbiory zbóż ogółem (łącznie z kukurydzą, gryką i prosem) osiągnęły poziom 33,5 mln ton, o 16% 

wyższy od zbiorów w 2019 r. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami ukształtowały się na poziomie 

29 mln ton, o 16% wyższym od uzyskanych w 2019 r. Wzrost zbiorów dotyczył wszystkich rodzajów 

zbóż. Pszenicy zebrano 12 mln ton (o 9% więcej niż w 2019 r.), jęczmienia – 3,8 mln ton (o 14% 

więcej), a żyta – 3,1 mln ton (o 25% więcej).Większe są również zbiory kukurydzy na ziarno. 

GUS wstępnie szacuje, że zbiory tego zboża w 2020 r. wyniosły 4,3 mln ton i były o ponad 16% 

wyższe niż przed rokiem. 

Na rynku krajowym w drugim tygodniu grudnia 2020 r. odnotowano niewielkie zmiany cen zbóż 

podstawowych. Według danych ZSRIR MRiRW w dniach 7–13.12.2020 r. za pszenicę konsumpcyjną 

płacono średnio 843 zł/t wobec 844 zł/t w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 

1% niższa niż miesiąc wcześniej, ale o ponad 19% wyższa niż przed rokiem. Przeciętna cena żyta 

konsumpcyjnego wyniosła 586 zł/t, nieznacznie (o 0,1%) więcej niż tydzień wcześniej i o 3% więcej 

niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 2% droższe. Średnia 

cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 692 zł/t, nieco (o 0,2%) niższym niż 

w poprzednim tygodniu, ale o 4,5% wyższym niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była o 4% wyższa 

niż przed rokiem. Przeciętna cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 588 zł/t i była o 1% niższa niż 

tydzień wcześniej. Zboże to było o 2% droższe niż przed miesiącem, ale o 7% tańsze niż 

w porównywalnym okresie 2019 r. Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 771 zł/t, o 2% więcej 

niż tydzień i miesiąc wcześniej. Ziarno to było o 20% droższe niż przed rokiem. 
 

Źródło: MODR w Karniowicach 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Rynki zagraniczne zbóż 

 
W trzecim tygodniu grudnia 2020 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych wzrosły ceny 

pszenicy konsumpcyjnej. W USA średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) 

ukształtowała się na poziomie 219 EUR/t. W tym czasie cena pszenicy SRW wzrosła o 1,5%, 

do 220 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 216 EUR/t, natomiast w portach 

CENY ZBÓŻ W POLSCE 

 Grudzień 2020 r. [zł/t] 

Pszenica 
konsumpcyjna 843-848 

paszowa 852-870 

Żyto 
konsumpcyjna 585-586 

paszowa 618-621 

Kukurydza paszowa 753-772 

Jęczmień 
paszowy 673-697 

konsumpcyjny 649-705 

Ceny zbóż na małopolskich targowiskach  
w grudniu 2020 r. 

Miejscowość 
Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

ceny min./max [zł/dt] 

Proszowice 73-75 - - 78 

Wolbrom 70 95 68 80 

Nowy Targ 70-95 110 70 90 

Bochnia 80 80-85 75 85 

Krościenko 100 100 80 100 

Limanowa 80 95 75 85 
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Morza Czarnego cena tego zboża pozostała na poziomie 209 EUR/t. Przeciętna cena jęczmienia 

paszowego w portach Morza Czarnego obniżyła się nieznacznie (o 0,2%) do 177 EUR/t, natomiast we 

Francji wzrosła o 2% do 203 EUR/t. Eksportowa cena kukurydzy w USA w ciągu tygodnia obniżyła się 

o 2%, do 177 EUR/t, a w portach Morza Czarnego tylko nieznacznie (o 0,2%, do 187 EUR/t. 

Za kukurydzę we Francji przeciętnie uzyskiwano 199 EUR/t. 

 

RYNEK MIĘSA 

 

Zwiększony popyt na mięso w okresie przedświątecznym skutkował wzrostem cen większości 

gatunków żywca, monitorowanych przez ZSRIR MRiRW. W trzecim tygodniu grudnia podrożała trzoda 

chlewna, kurczęta brojlery, indyki oraz gęsi tuczone, potaniały kaczki brojlery, a na poziomie 

z poprzedniego tygodnia pozostała cena bydła rzeźnego. 

Krajowy rynek trzody chlewnej  

W pierwszym tygodniu grudnia nastąpiło wyhamowanie gwałtownych spadków cen zakupu żywca 

wieprzowego. Nastąpił spadek cen sprzedaży półtusz wieprzowych w zakładach mięsnych i wzrost cen 

prosiąt sprzedawanych na targowiskach. 

Ceny zakupu żywca wieprzowego: 

W Polsce od kwietnia utrzymuje się 

spadkowa tendencja cen żywca wieprzowego, 

wynikająca z nadwyżki podaży na rynku 

krajowym i unijnym, przy ograniczonym 

popycie na produkty wieprzowe. W dniach 

30.11–6.12.2020 r. (dane z zakładów ZSRIR 

MRiRW) trzodę chlewną kupowano przeciętnie 

po 3,84 zł/kg, o 2 gr/kg taniej niż tydzień 

wcześniej oraz o 13% taniej niż przed 

miesiącem. Jednocześnie cena tego żywca była o 

38,5% niższa niż przed rokiem. W ostatnim 

tygodniu grudnia odnotowano kolejne spadki cen 

zakupu żywca: średnia cena dla całej Polski 

w grudniu wynosiła 3,87 zł/kg żywca, a w 

listopadzie 4,12 zł/kg. 

Ceny zbytu mięsa wieprzowego: 

W pierwszym tygodniu grudnia zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe średnio po 5,79 zł/kg, 

o 1% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 11% taniej niż przed miesiącem. Był to poziom cen o 37% 

niższy niż w analogicznym tygodniu 2019 r. W zakładach mięsnych w trzecim tygodniu grudnia br. 

półtusze wieprzowe zbywano średnio po 5,94 zł/kg, o 2% drożej niż tydzień wcześniej, ale o 4% taniej 

niż przed miesiącem. Cena półtusz była o 37% niższa niż w analogicznym tygodniu grudnia 2019 r. 

 

Rynki zagraniczne trzody chlewnej  

    Oprócz nieznacznego spadku w Hiszpanii cena 

tuczników w krajach unijnych pozostała stabilna. 

Problemy z nadprodukcją żywca wieprzowego 

w Niemczech pogłębiają się. Według ISN liczba 

tuczników czekających na ubój zwiększyła się do 

680 tys. szt. Nadwyżka żywca wywiera presję na 

ceny skupu w krajach sąsiednich takich jak 

Belgia, Niderlandy i Polska. Sezonowo przed 

świętami popyt na wieprzowinę w UE rośnie 

pomimo pandemii koronawirusa. Sieci handlowe 

w Niemczech podniosły ceny niektórych produktów wieprzowych deklarując, że dodatkowy przychód 

Średnie ceny netto (bez VAT) zakupu świń rzeźnych  
wg klasyfikacji poubojowej EUROP 

Towar 
CENA [zł/tonę] 

06.12.2020 13.12.2020 20.12.2020 

Klasa S 5136 5162 5205 

Klasa E 5073 5111 5158 

Klasa U 4704 4750 4803 

Klasa R 4267 4324 4353 

Klasa O 3551 3562 3626 

Klasa P 3614 3441 3335 

Klasa S-P 5025 5064 5114 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnia krajowa cena sprzedaży prosiąt (ok. 25 kg)  
na targowiskach [zł/szt.] 

06.12.2020 13.12.2020 20.12.2020 

201,75 172,00 229,00 

Źródło: MRiRW, ZSRIR 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targowiskach  
małopolskich w grudniu 2020 r. [zł/parę] 

500,00 

Źródło: MODR, Karniowice 
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zostanie skierowany w całości do producentów świń. Na obecnej sytuacji korzystają zakłady mięsne, 

które mają pozwolenie na dostawy mrożonej wieprzowiny na rynek chiński oraz innych krajów 

azjatyckich. W Danii cena nie uległa zmianie i aktualnie wynosi 9,50 DKK/kg (5,73 zł/kg) w klasie E. 

W Niemczech stawka została utrzymana i aktualnie wynosi 1,19 EUR/kg (5,34 zł/kg) 

Rynek żywca wołowego 

Na krajowym rynku skupu bydła rzeźnego ceny nadal utrzymują się na fali wznoszącej. Jeżeli nie 

dojdzie do znacznych zmian na świecie to w kolejnych kwartałach możemy oczekiwać dalszego 

łagodnego wzrostu cen wołowiny. Wzrosty średnich stawek wynoszą od kilku groszy za kilogram za 

zwierzęta w wadze żywej, do kilkunastu groszy za bydło w wadze bitej ciepłej. 

W pierwszym tygodniu grudnia bydło rzeźne skupowano przeciętnie po 6,39 zł/kg, o 2% drożej niż 

tydzień i miesiąc wcześniej. Jednocześnie żywiec wołowy był o 3% droższy niż przed rokiem. 

Kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat sprzedawano średnio po 13,65 zł/kg, o 2% 

drożej niż w poprzednim tygodniu i o 3% drożej niż miesiąc wcześniej. Cena ćwierci wołowych była 

o 5% wyższa niż rok wcześniej. W trzecim tygodniu grudnia 2020 r. na rynku krajowym kompensowane 

ćwierćtusze wołowe sprzedawano średnio po 13,70 zł/kg wobec 13,68 zł/kg w poprzednim tygodniu. 

Ćwierci wołowe były o 4% droższe niż w analogicznym tygodniu listopada br. oraz o 6% droższe niż 

przed rokiem. Żywiec wołowy, podobnie jak tydzień wcześniej, kupowano przeciętnie po 6,45 zł/kg. 

Cena bydła była o około 5% wyższa niż miesiąc i rok wcześniej. 

 
* - jest to cena netto zapłacona dostawcom 

bydła za dostarczony do rzeźni 

pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie 

franco zakład czyli wraz z kosztami transportu 

dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty 

transportu związane z zakupem żywca. Cena ta 

zawiera również wszelkie dodatkowe płatności 

(premie, nagrody itp.) niezależnie od okresu w 

jakim zostały wypłacone. 
**- w.ż. - waga żywa (cenę za wagę żywą 

wyliczono stosując średnie wskaźniki 

wydajności rzeźnej uzyskane w Polsce (średnia 

ważona) w latach 2011-2015: bydło ogółem - 

0,518 (było 0,507); byki do 2 lat - 0,539 (było 

0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); krowy 

- 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 

0,530), mpc - masa poubojowa ciepła, mps - 

masa poubojowa schłodzona. 
 

 

Rynek drobiu  

W pierwszym tygodniu grudnia na rynku 

krajowym potaniały kurczęta brojlery, za które 

dostawcom płacono przeciętnie 3,02 zł/kg, o 1% 

mniej niż w ostatnim tygodniu listopada oraz o 3% 

mniej niż miesiąc temu. Jednocześnie kurczęta 

brojlery były o 5% tańsze niż przed rokiem. Cena 

żywca indyczego średnio wyniosła 4,12 zł/kg 

wobec 4,11 zł/kg tydzień wcześniej. Był to poziom 

cen o 1% niższy niż przed miesiącem i o 29% 

niższy niż przed rokiem. Cena zakupu gęsi 

tuczonych kształtowała się na poziomie 8,75 zł/kg, 

o 6% wyższym niż pod koniec listopada oraz o 15% wyższym niż przed miesiącem. Jednocześnie za 

gęsi dostawcom płacono o 9% mniej niż przed rokiem.Za kaczki brojlery uzyskiwano przeciętnie 

Ceny skupu bydła rzeźnego w krajowych ubojniach  
w grudniu 2020 r. 

Kategoria bydła  
wg w.ż.* 

[zł/kg] 
dla mpc** 
[zł/tonę] 

dla mps** 
[zł/tonę] 

Bydło ogółem 6,39-6,45 12 332-12 458 12 579-17 705 

bydło 8-12 m-cy (Z) 6,57-7,20 12 855-13 987 12 428-13 622 

byki 12-24 m-ce (A) 7,2-7,31 13 516-13 579 13 787-13 987 

byki > 24 m-cy (B) 7,22-7,24 13 537-13 822 13 807-13 850 

krowy (D) 4,89-5,02 10 036-10 456 10 237-10 515 

jałówki > 12 m-cy (E) 6,72-6,77 12 977-13 077 13 237-13 339 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji  Rynkowej 

Ceny skupu drobiu rzeźnego 
w grudniu 2020 r. [zł/kg] 

Kurczęta typu brojler 3,02 - 3,07 

Indory 4,18 -4,24 

Indyczki 4,06 - 4,07 

Kaczki typu brojler 4,28 - 4,29 

Źródło: MRiRW, ZSRIR 
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4,29 zł/kg, o 1% więcej niż tydzień 

i miesiąc wcześniej. Był to poziom cen 

o blisko 2% niższy niż w analogicznym 

okresie 2019 r. 

Ceny zbytu mięsa drobiowego 

W pierwszym tygodniu grudnia zakłady 

drobiarskie zbywały tuszki kurcząt 

patroszonych przeciętnie po 4,07 zł/kg, 

o 17% drożej niż w poprzednim tygodniu, 

ale o 6% taniej niż przed miesiącem. 

Za tuszki indyków płacono średnio 

8,83 zł/kg, o 3,5% mniej niż przed 

miesiącem. W odniesieniu do cen 

uzyskiwanych przed rokiem tuszki kurcząt 

były tańsze o 19%, a tuszki indyków – 

o 9,5%. W dniach trzecim tygodniu 

grudnia. tuszki kurcząt patroszonych 

zbywano średnio po 4,87 zł/kg, o 9% drożej 

niż w poprzednim tygodniu i o 31% drożej niż przed miesiącem. Tuszki indyków zbywano po 

8,38 zł/kg, o 5% taniej niż tydzień wcześniej i o 7% taniej niż przed miesiącem. W odniesieniu do 

notowań sprzed roku cena tuszek kurcząt była niższa o 10%, a indyków – o 16,5%. 

 

Rynek mleka  

Od początku 2020 r. polski 

przemysł mleczarski utrzymywał 

produkcję większości trwałych 

artykułów na poziomie wyższym 

niż przed rokiem. Stymulująco 

na produkcję wpływały 

zwiększone dostawy mleka do 

skupu oraz popyt eksportowy na 

produkty mleczne z Polski. 

Z danych GUS wynika, że 

w okresie styczeń – październik 

2020 r. produkcja mleka 

płynnego (łącznie z mlekiem 

przerzutowym do dalszej 

produkcji) ukształtowała się na 

poziomie ponad 2,9 mln ton, 

o 6,6% wyższym niż przed rokiem. W tym czasie produkcję masła zwiększono o 5,7%, do 199 tys. ton. 

Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 139 tys. ton i była o 3,1% większa niż przed 

rokiem. Śmietany niezagęszczonej wyprodukowano około 340 tys. ton, a serów niedojrzewających 

i twarogów – 401 tys. ton, odpowiednio o 2,3% i 2,2% więcej niż w okresie styczeń–październik 2019 r. 

Do blisko 320 tys. ton (o 0,4%) zwiększono produkcję jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję 

serów podpuszczkowych dojrzewających – o 1,7%, do 284 tys. ton oraz pełnego mleka w proszku – 

o 22,1%, do 25 tys. ton.  

Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach ZSRIR MRiRW w pierwszym tygodniu grudnia masło 

w blokach zbywały przeciętnie po 15,54 zł/kg, o 3% taniej niż tydzień wcześniej i o 4% taniej niż przed 

miesiącem. Masło konfekcjonowane sprzedawano po 16,99 zł/kg (3,40 zł za 200 gramową kostkę), o 1% 

taniej niż w poprzednim notowaniu i o 3% taniej niż miesiąc wcześniej. Masło w blokach było tańsze 

niż przed rokiem o 5%, a masło konfekcjonowane – o 9%. Za pełne mleko w proszku płacono 

11,62 zł/kg, o 2% mniej niż w poprzednim notowaniu, nieznacznie (o 0,3%) mniej niż miesiąc wcześniej 

i o 8% mniej niż przed rokiem. Krajowi producenci ser Edamski zbywali przeciętnie po 13,97 zł/kg, 

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

w grudniu 2020 r. 
TOWAR [zł/100 szt.] 

Chów klatkowy  XL 45,67-46,45 

Chów klatkowy  L 36,01-36,38 

Chów klatkowy  M 28,38-30,29 

Chów klatkowy  S 16,35-18,61 

Chów ściółkowy  L 42,50-43,90 

Chów ściółkowy  M 39,59-40,37 

Chów wolnowybiegowy L  48,23-50,05 

Chów wolnowybiegowy M 46,25-46,67 

Chów ekologiczny M 79,26-81,93 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich [zł/100 kg] 

 06.12.2020 13.12.2020 20.12.2020 

Masło Ekstra w blokach 1 554 1514 1 500 

Masło Ekstra konfekcjonowane 1 699 1 666 1 653 

Mleko odtłuszczone w proszku 969 948 957 

Mleko pełne w proszku 1 162 1 190 1 185 

Ser Edamski 1 397 1 428 1 383 

Ser Gouda 1 460 1 447 1 405 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
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o 2% drożej niż przed tygodniem i o 3,5% drożej niż przed miesiącem. Cena sera Gouda wyniosła 

14,60 zł/kg i była o 3% wyższa od notowanej w poprzednim tygodniu, ale nie-znacznie (o 2 gr/kg) 

niższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku ser Edamski był droższy o 3%, a ser 

Gouda – o 4%. Zakłady mleczarskie w ostatnich dniach grudnia masło w blokach zbywały przeciętnie 

po 14,71 zł/kg-o 5% taniej niż w pierwszym tygodniu grudnia 2020 r. Masło konfekcjonowane 

sprzedawano po 16,49 zł/kg o 3% taniej niż w dniach 30.11 – 6.12.2020 r. W odniesieniu do notowań 

sprzed roku masło w blokach było tańsze o 3%, a masło konfekcjonowane – o 8,5%. Krajowi 

producenci ser Edamski zbywali przeciętnie po 13,67 zł/kg o 2% taniej niż na początku grudnia 2020 r. 

W porównaniu z cenami sprzed roku ser Edamski był tańszy o 7 gr/kg, a ser Gouda – o 2 gr/kg. 

Rynek owoców i warzyw 

Główny Urząd Statystyczny w 2020 r. produkcję warzyw gruntowych oszacował na ponad 4 mln t, tj. 

na poziomie ok. 4% wyższym w porównaniu ze zbiorami roku poprzedniego 2019 r. Notuje się 

zwiększenie produkcji zwłaszcza warzyw korzeniowych. Zbiory kapusty ocenione zostały na ponad 

0,8 mln t, a kalafiorów na ok. 229 tys. t. Produkcję cebuli oszacowano na poziomie ok. 615 tys. t, 

a zbiory marchwi zostały ocenione na blisko 733 tys. t, natomiast produkcję buraków ćwikłowych 

oszacowano na ok. 313 tys. ton. Zbiory ogórków oceniono na blisko 229 tys. t, a pomidorów – na ok. 

246 tys. ton. Łączna produkcja pozostałych gatunków warzyw została oszacowana na przeszło 934. 

Ceny wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce – grudzień 2020 r. 
 j.m. Proszowice Wolbrom Gorlice Oświęcim Krościenko Łącko Limanowa 

Buraki 
ćwikłowe 

zł/kg 0,45-0,48 0,40-0,50 1,50 2,50 1,00 1,00 1,70-2,00 

Cebula zł/kg 0,60-0,65 0,90 1,50 2,00 1,00-1,20 1,00 1,80-2,00 

Czosnek zł/szt. 0,70-0,80 0,60 1,50 1,80 1,00-1,20 1,00 1,20 

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

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

Kapusta biała zł/kg - 2,00/szt. 3,50/szt. 4,00/szt. 3,50/szt. 1,00 1,20 

Kapusta 
czerwona 

zł/kg - 0,60-0,80 - - - - - 

Kapusta włoska zł/szt. - 2,50/szt. - 6,00/szt. 1,00 1,00 2,00 

Marchew zł/kg 0,48 0,50-0,60 2,00 2,00-2,50 3,00 1,50 2,00 

Pieczarki zł/kg - 7,00-7,50 10,00 10,00 - - - 

Pietruszka zł/kg 1,00-1,20 1,30-1,50 6,00 5,00 2,00-2,50 2,00 2,50-3,50 

Pory zł/szt. - 0,80 3,00 2,50 3,00 - - 

Seler zł/kg - 1,40  5,00 3,00-3,50 - - 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. 

Informacje rynkowe opracowano na podstawie danych: ZSRIR MRiRW (www.minrol.gov.pl), GUS, oraz stron 

internetowych: www.nawozy.eu; www.gospodarz.pl; www.ewgt.com.pl; www.portalwysokichplonow.pl; 

www.farmer.pl; www.cenyrolnicze.pl; www.portalspozywczy.pl; www.igrit.pl; www.agrofakt.pl; 

www.agropolska.pl; www.agroprofil.pl.  

------- 

INFORMACJA O AKTACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ROLNICTWA 

OGŁOSZONYCH LUB WCHODZĄCYCH W ŻYCIE W GRUDNIU 2020 R.: 

Dz.U. 2020 poz. 2115: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 

wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 r. 

Dz.U. 2020 poz. 2120: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich na 2021 r. 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.nawozy.eu/
http://www.gospodarz.pl/
http://www.ewgt.com.pl/
http://www.portalwysokichplonow.pl/
http://www.farmer.pl/
http://www.cenyrolnicze.pl/
http://www.portalspozywczy.pl/
http://www.igrit.pl/
http://www.agrofakt.pl/
http://www.agropolska.pl/
http://www.agroprofil.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002115
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002120
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Dz.U. 2020 poz. 2218: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

25 listopada 2020 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. 

Dz.U. 2020 poz. 2243: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa. 

Dz.U. 2020 poz. 2276: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" 

w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 

skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Dz.U. 2020 poz. 2399: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

------- 

ODPOWIEDZI NA INTERWENCJE I WNIOSKI SAMORZĄDU ROLNICZEGO 

(otrzymane w grudniu 2020 r., zamieszczone na stronie https://mir.krakow.pl/interwencje): 

Kwestia odbioru odpadów foliowych pozostaje otwarta, 01-12-2020. 

Odpowiedź resortu sprawiedliwości w kwestii zmiany rozporządzenia ws. określenia przedmiotów 

należących do rolnika, 02-12-2020. 

Informacja MRiRW o działaniach w związku z problemami na rynku trzody chlewnej, 09-12-2020. 

W opinii KE możliwe jest oddzielne szacowanie strat dla produkcji roślinnej i zwierzęcej, 09-12-2020. 

KE nie zgadza się z propozycjami KRIR ws. zmiany warunków przyznawania pomocy de minimis, 

09-12-2020. 

MRiRW o planowanych formach płatności w nowej WPR, 10-12-2020. 

Będą możliwe zmiany dla spółek wodnych w ubieganiu się o pomoc w ramach PROW, 14-12-2020. 

W sprawie odszkodowań za straty spowodowane przez ptaki – poselski projekt nowelizacji ustawy, 

15-12-2020. 

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze a faktura uproszczona, 15-12-2020. 

INTERWENCJE I WNIOSKI SAMORZĄDU ROLNICZEGO 

(przekazane w grudniu 2020 r., zamieszczone na stronie https://mir.krakow.pl/interwencje): 

Propozycje rozwiązań dot. usuwania folii i opakowań plastikowych, 22-12-2020. 

Samorząd rolniczy proponuje wprowadzenie obowiązku odbioru opakowań PCV, PPE – worki typu big 

bag i mniejsze, przez podmioty wprowadzające tego typu produkty do obrotu. Należałoby wprowadzić 

identyczne rozwiązania, jak przy odbiorze opakowań po środkach ochrony roślin. KRIR zawnioskowała 

również o powtórzenie programu „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej”, jednak sfinansowanie jego realizacji ze środków budżetu państwa, aby nie były 

wliczane do pomocy de minimis, gdyby rozwiązanie polegające na obowiązkowym odbiorze opakowań 

PCV okazało się niemożliwe do zastosowania z uwagi na uwarunkowania prawne. 

Wniosek izb rolniczych ws. uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych za gospodarstwa 

wielorodzinne, 22-12-2020. 

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne prowadzone jako gospodarstwa wielorodzinne powinny mieć 

możliwość dzierżawy gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli na jednego 

członka spółdzielni przypada mniej niż (300 ha) łącznie z dzierżawą. Ponadto powinny mieć one 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002218
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002243
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002276
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002399
https://mir.krakow.pl/interwencje
http://mir.krakow.pl/artykuly/Kwestia-odbioru-odpadów-foliowych-pozostaje-otwarta,13431.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowiedź-resortu-sprawiedliwości-w-kwestii-zmiany-rozporządzenia-ws.-określenia-przedmiotów-należących-do-rolnika,13493.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowiedź-resortu-sprawiedliwości-w-kwestii-zmiany-rozporządzenia-ws.-określenia-przedmiotów-należących-do-rolnika,13493.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Informacja-MRiRW-o-działaniach-w-związku-z-problemami-na-rynku-trzody-chlewnej,13453.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/W-opinii-KE-możliwe-jest-oddzielne-szacowanie-strat-dla-produkcji-roślinnej-i-zwierzęcej,13448.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/KE-nie-zgadza-się-z-propozycjami-KRIR-ws.-zmiany-warunków-przyznawania-pomocy-de-minimis,13446.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/KE-nie-zgadza-się-z-propozycjami-KRIR-ws.-zmiany-warunków-przyznawania-pomocy-de-minimis,13446.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-o-planowanych-formach-płatności-w-nowej-WPR,13455.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Będą-mozliwe-zmiany-dla-spółek-wodnych-w-ubieganiu-się-o-pomoc-w-ramach-PROW,13463.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/W-sprawie-odszkodowań-za-straty-spowodowane-przez-ptaki---poselski-projekt-nowelizacji-ustawy-,13469.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/W-sprawie-odszkodowań-za-straty-spowodowane-przez-ptaki---poselski-projekt-nowelizacji-ustawy-,13469.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Zwrot-podatku-akcyzowego-za-paliwo-rolnicze-a-faktura-uproszczona,13468.html
https://mir.krakow.pl/interwencje
http://mir.krakow.pl/artykuly/Propozycje-rozwiązań-dot.-usuwania-folii-i-opakowań-plastikowych-,13481.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-izb-rolniczych-ws.-uznania-rolniczych-spółdzielni-produkcyjnych-za-gospodarstwa-wielorodzinne,13480.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-izb-rolniczych-ws.-uznania-rolniczych-spółdzielni-produkcyjnych-za-gospodarstwa-wielorodzinne,13480.html
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możliwość korzystania z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym z przeznaczonych 

na modernizację gospodarstw.  

Samorząd rolniczy deklaruje udział w sformułowaniu definicji aktywnego rolnika, 30-12-2020. 

Interwencja ws. nadania wiążącego charakteru opiniom samorządu rolniczego dotyczącym 

rozdysponowania gruntów ZWRSP, 30-12-2020. 

------- 

AKTUALNOŚCI 

ARiMR: 

Inwestycje w nawadnianie gospodarstw 

Od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. trwa nabór wniosków o przyznanie tego rodzaju 

wsparcia. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, 

może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 

300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód 

w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności. Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje 

nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar 

nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: 

budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, 

odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania 

nawadnianiem. Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. zł, przy 

czym refundacji podlega 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% w przypadku 

młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.  

Usługi dla rolników z dofinansowaniem 

Od 30 listopada 2020 r. do 15 lutego 2021 r. można składać wnioski o pomoc na „Rozwój 

przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Ta propozycja skierowana jest do przedsiębiorców, 

którzy pracują już na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług 

wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług 

świadczonych po zbiorach. O dotację może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo 

wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres 

co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego 

z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa 

wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę 

zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach. Refundacji podlega 

do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu 

(zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji 

rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do 

zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, 

wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do 

wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego 

beneficjenta. Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również 

kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT. 

Od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinansowanie 

inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020. Wsparcie adresowane 

jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu 

http://mir.krakow.pl/artykuly/Samorząd-rolniczy-deklaruje-udział-w-sformułowaniu-definicji-aktywnego-rolnika-,13492.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Interwencja-ws.-nadania-wiążcego-charakteru-opiniom-samorządu-rolniczego-dotyczącym-rozdysponowania-gruntów-ZWRSP,13490.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Interwencja-ws.-nadania-wiążcego-charakteru-opiniom-samorządu-rolniczego-dotyczącym-rozdysponowania-gruntów-ZWRSP,13490.html
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powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg 

lub 750 stanowisk dla macior. Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc 

przyznawana jest w formie refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję 

(60 proc. w przypadku młodego rolnika). Dofinansowanie może być przyznane na inwestycje, które 

zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 

dalszemu zanieczyszczeniu”. Chodzi przede wszystkim o inwestycje dotyczące warunków 

przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek - w przypadku młodych rolników). Wsparcie 

można otrzymać m.in. na koszty budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania 

nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt 

do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów 

naturalnych płynnych. 

Dofinansowanie inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej 

Od 31 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 roku trwa nabór wniosków od rolników, którzy chcą 

zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Agencja oferuje również 

pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt 

służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony 

gospodarstw rolnych przed powodzią. Wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału 

produkcji rolnej” to propozycja pomocy finansowana z budżetu PROW 2014-2020. W ramach tego 

działania o pomoc mogą wystąpić rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 

50 sztuk świń lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 

7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”, i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed 

rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 

100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może 

przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji. Drugą grupą, 

do której kierowana jest pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 

produkcji rolnej”, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość członków 

stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Pomoc udzielana jest na inwestycje w sprzęt 

zmechanizowany służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych 

wykorzystywanych do celów ochrony gospodarstw przed skutkami powodzi, podtopień lub deszczu 

nawalnego. Maksymalna wysokość wsparcia to 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. 

Limit dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pieniądze 

można wykorzystać na zakup np. koparek, ciągników, rębaków do drewna, kos spalinowych czy 

kosiarek samojezdnych. 

Opracowano na podstawie: www.arimr.gov.pl/aktualnosci.html.  

KRUS: 

 Od 01.12.2020 r. zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności 

podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące 

zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty te wynoszą odpowiednio: 

 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 618 zł 30 gr,  

 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 719 zł 70 gr.  

Nowe kwoty ogłosił komunikatem z dnia 17 listopada 2020 r. Prezes ZUS, w związku z ogłoszeniem 

przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2020 r. (5 168 zł 93 gr). 

 Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie 

w I kwartale 2021 roku (zgodnie z Uchwałą Nr 20 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dn. 

03.12.2020 r.). 

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez 

cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2021 r. wynosi 42,00 zł 

miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek 

wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie. 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci.html
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Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków 

i domowników w I kwartale 2021 r. wynosić będzie 10% obowiązującej w grudniu br. emerytury 

podstawowej (972,40 zł), tj. 97,00 zł miesięcznie.  

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne 

o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie: 

• 12% emerytury podstawowej, tj. 117,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków 

rolnych do 100 ha przeliczeniowych,  

• 24% emerytury podstawowej, tj. 233,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków 

rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,  

• 36% emerytury podstawowej, tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne 

powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,  

• 48% emerytury podstawowej, tj. 467,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne 

powyżej 300 ha przeliczeniowych.  

Ostatnim dniem terminu ich opłacania składki jest1 lutego 2021 r. 

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS wydłużony do 17 stycznia 2021 r. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydłużyła okres, na który przysługuje zasiłek 

opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika, do 17 stycznia 2021 r. Zasiłek opiekuńczy 

przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 

żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności 

sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym 

rolnikom i domownikom - z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: dzieckiem 

w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie zmieniły się zasady 

występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek. 

Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów 

wskazano okres opieki nad dzieckiem po 24 grudnia 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki 

niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na 

wskazany we wniosku okres opieki bez konieczności ponawiania wniosku. Nie zmieniły się także 

zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka 

może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu 

wychowawczego). Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okres 25-27 grudnia 2020 r. (przepisy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu 

pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 weszły w życie 28.12.2020 r.). 

Opracowano na podstawie: www.krus.gov.pl/. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

1. W grudniu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu MIR – 04 i 17.12.2020 r. 

2. 07.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenie MIR VI kadencji, podczas którego 

został uchwalony budżet na rok 2021. 

3. 08.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich MIR. 

4. 09.12.2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

5. W grudniu odbyły się posiedzenia Rad Powiatowych MIR: 

 11.12.2020 r. – RP MIR w Suchej Beskidzkiej 

 15.12.2020 r. – wspólne posiedzenie RP MIR w Wadowicach i Oświęcimiu 

 16.12.2020 r. – RP MIR w Tarnowie 

 17.12.2020 r. – RP MIR w Miechowie 

 21.12.2020 r. – RP MIR w Olkuszu 

http://www.krus.gov.pl/
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Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną posiedzenia rad powiatowych oraz Walnego 

Zgromadzenia MIR odbywały się online. 

6. Pracownicy MIR uczestniczyli w szkoleniach online: 

 02.12.2020 r. – "Wyzwania branży mięsnej" – zorganizowane przez BNP Paribas. 

 09.12.2020 r. – "Woda, gleba w kontekście zmian klimatycznych" – zorganizowane przez 

BNP Paribas. 

 10.12.2020 r. – "Programy i aplikacje komputerowe do zarządzania gospodarstwem rolnym" –

zorganizowane przez CDR oddział Poznań. 

 14.12.2020 r. – spotkanie informacyjne dla partnerów KSOW – zorganizowane przez JR KSOW 

UMWM. 

 16.12.2020 r. –"Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej – innowacje i wyzwania" – zorganizowane 

przez BNP Paribas. 

 18.12.2020 r. – "Zastosowanie lamp LED w uprawie roślin ogrodniczych" – zorganizowane przez 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakład Upowszechniania i Promocji. 

7. W grudniu 2020 r. rozdystrybuowaliśmy do wszystkich delegatów MIR kalendarze rolnicze, 

biuletyny informacyjne („Informator MIR nr 56(63) zima 2020”) oraz broszury informacyjne i prasę 

rolniczą.  


