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INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT 

FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, 

PRAC ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 

DANE OPRACOWANO NA DZIEŃ 31.07. 2017 R. 
 

RYNEK ZBÓŻ – lipiec 2017 r. 
 

 

Na podstawie badania przeprowadzonego na początku lipca 2017r. GUS wstępnie ocenił, że plony zbóż 

podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2017 r. mogą wynieść 39,1 dt/ha, ( o 1,3 dt/ha, tj. o 3% więcej niż 

w 2016 roku). Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 42,5 dt/ha 

( o 1,7 dt/ha, tj. o 4% więcej), a plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi na 33,8 dt/ha ( o 

0,4 dt/ha, tj. o 1% więcej). Biorąc pod uwagę, że powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami 

zbożowymi w 2017 r. została oszacowana na około 7,0 mln ha, GUS ocenia, ze tegoroczne zbiory zbóż 

podstawowych z mieszankami ukształtują się na poziomie 27,5 mln ton tj. o 2,1 mln ton (o 8%) wyższym niż w 

2016 roku. Produkcję pszenicy oszacowano na 11,3 mln ton, o około 4% więcej niż w poprzednim roku. 

Większe od ubiegłorocznych będą także zbiory m. in. żyta ( o około 27%) i jęczmienia ( o około 11%). 

 

Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy  

 

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017r. ceny zbóż podstawowych były znacząco 

wyższe niż w analogicznym okresie 2016r. W pierwszym tygodniu lipca 2017 r. zakłady zbożowe objęte 

monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną 

przeciętnie płaciły 726 zł/t, o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% mniej niż miesiąc wcześniej. 

Cena tego ziarna była o 14 % wyższa niż przed rokiem. W drugim tygodniu lipca przeciętna cena zakupu 

pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 745 zł/t. W trzecim tygodniu miesiąca ceny uległy obniżeniu. Przeciętna cena 

zakupu pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 697 zł/t i była o 4,5% niższa niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże 

to było o 10% droższe niż w porównywalnym okresie 2016.  

Średnia cena żyta konsumpcyjnego również w pierwszym tygodniu lipca była o 1% wyższa niż tydzień 

wcześniej i ukształtowała się na poziomie 651 zł/t. Zboże to było o 1% droższe niż przed miesiącem i o 27% 

droższe niż w porównywalnym okresie 2016 r. W dniach  17–23.07.2017r średnia cena żyta konsumpcyjnego 

była niższa o 4% niż przed miesiącem i wynosiła 628zł/t. 

Przeciętna cena zakupu jęczmienia paszowego w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. wynosiła 652 zł/t i była o 2% 

niższa niż miesiąc wcześniej.  Cena tego zboża była o 16% wyższa niż przed rokiem.  

W dniach  17–23.07.2017r. zakłady zbożowe objęte monitoringiem ZSRIR MRiRW za jęczmień paszowy 

przeciętnie płaciły 567 zł/t, o 4% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 16% mniej niż miesiąc wcześniej.  

Jednocześnie ziarno to było o 8% droższe niż przed rokiem. 

Od 03- 09.07.2017r. z a kukurydzę dostawcy uzyskiwali przeciętnie 716zł/t, o 1% więcej niż tydzień wcześniej. 

Zboże to było nieznacznie (o 0,4%) droższe w porównaniu z notowaniem sprzed miesiąca, ale nieznacznie  

(o 0,2%) tańsze niż przed rokiem. W trzecim tygodniu lipca 2017 r. Kukurydzę skupowano przeciętnie po 

715zł/t wobec 711 zł/t tydzień wcześniej i 714 zł/t przed miesiącem. Cena tego zboża była o 2% niższa niż w 

porównywalnym okresie 2016. 

 

Ceny zbóż w Polsce 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

 

 

 

Towar Cena bez VAT 

wg ZSRIR (MRIRW) 03-23.07.2017 r. w skupie zł/t 

pszenica konsumpcyjna 697-745 

żyto konsumpcyjne 628-651 

jęczmień paszowy 567-652 

kukurydza 711-716 
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                 W analizowanym okresie ceny targowiskowe w Małopolsce kształtowały się następująco: 
 

Miejscowość 

Pszenica 

 

Jęczmień Owies Kukurydza 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 73,00 65,00 - - 

Sucha 

Beskidzka 
82,00 80,00 72,00 93,00 

Wolbrom 74,00 65,00 - 85,00 

Wadowice 80,00 75,00 80,00 85,00 

Krzeszowice 68,30 60,00 60,00 70,00 

Skała 72,30 62,30 60,00 - 

Minimum 68,30 60,00 60,00 70,00 

Maksimum 82,00 80,00 80,00 93,00 

Średnia 75,15 70,00 70,00 81,50 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 

 

RYNEK TRZODY CHLEWNEJ I ŻYWCA WOŁOWEGO 

 

Trzoda chlewna 
Ceny zakupu żywca 

Na rynku krajowym po dynamicznym wzroście w drugim kwartale 2017 roku ceny żywca w skupie 

uległy obniżeniu. W pierwszym tygodniu lipca zakłady mięsne monitorowane przez Zintegrowany System 

Rolniczej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy średnio po 5,72 zł/kg. Jednak cena tego żywca była wyższa o 

7% niż przed rokiem. Obserwujemy utrzymujące się spadki cen żywca wieprzowego, w ostatnim tygodniu lipca 

za żywiec wieprzowy przeciętnie płacono 5,41 zł/kg, to jest o 6% mniej niż przed miesiącem. Żywiec 

wieprzowy tanieje również na rynku unijnym. W trzecim tygodniu lipca br. średnia cena zakupu świń rzeźnych 

klasy E wynosiła 170,25 EUR/100 kg i była o 2% niższa niż w poprzednim tygodniu oraz o 4% niższa niż przed 

miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku żywiec wieprzowy był o 5% droższy. Cena polskiej 

wieprzowiny wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 168,97 EUR/100 kg, o około 1% 

niższym niż średnio w UE. 

Krajowe ceny zbytu mięsa 

W dniach  10–16.07.2017 r. krajowe zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe średnio po 8,01zł/kg, 

o 2 % taniej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. W trzecim tygodniu lipca w krajowych 

zakładach mięsnych cena półtusz wieprzowych wynosiła średnio 7,89 zł/kg.  
 

m

mpc – masa poubojowa ciepła,  mps – masa poubojowa schłodzona 

Towar 
Cena bez 

VAT 
Zmiana tyg. 

Wg ZSRJR (MRiRW) 03-23.07.2017 r. 

w skupie zł/kg  

żywiec wieprzowy 5,41-5,72  

żywiec wołowy 6,19-6,21  

kurczęta typu brojler 3,43  

indyki 5,26   

w zbycie zł/kg  

półtusze wieprzowe 7,89-8,01  

ćwierćtusze wołowe 12,57-12,61  

Tuszki kurcząt 65%” 5,38- 5,87  

tuszki indyków 8,46  

na targowiskach zł/szt.  

prosięta 202  

Klasa półtusz 

wieprzowych 

wg SEUROP 

CENA [zł/tonę] 

[MPS] 
 

[MPC] 
 

02.07.

2017 

23.07.

2017 

02.07.

2017 

23.07.

2017 

POLSKA 

klasa S 7 640 7 203 7 491 7 061 

klasa E 7 548 7 127 7 400 6 987 

klasa U 7 147 6 718 7 007 6 587 

klasa R 6 728 6 338 6 596 6 214 

klasa O 6 212  5 901 6 090 5 785 

klasa P 5 319 4 857 5 215 4 762 
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Ceny prosiąt  

Od połowy maja 2017 r. na krajowych targowiskach ceny prosiąt utrzymują się na historycznie najwyższym 

poziomie powyżej 200 zł za sztukę. W dniach 17–23.07.2017 r. za jedno prosię (według ZSRIR MRiRW) 

przeciętnie płacono 202 zł. Było to odpowiednio o 3% i o 5% mniej niż w poprzednim tygodniu i niż przed 

miesiącem, ale o 28% więcej niż przed rokiem oraz o około 2% więcej niż w lipcu 2009 r. (198,55 zł za sztukę).  

Ceny prosiąt w Unii Europejskiej są również znacznie wyższe niż przed rokiem. W dniach 17– 23.07.2017 r. 

średnia cena jednego prosięcia wynosiła 52 EUR za sztukę i była o 17,5% wyższa niż w analogicznym tygodniu 

2016. 

Ceny prosiąt za parę na wybranych targowiskach w Małopolsce (01.07-27.07.2017 r.) 

 

Miejscowość Cena/para 

Wadowice  460-480 

Nowy Targ 500 

Łącko 480 

Proszowice 400 

Bydło 

W krajowych zakładach mięsnych cena zakupu bydła maleje, w pierwszym tygodniu lipca za żywiec 

wołowy dostawcy uzyskiwali 6, 19 zł/kg. Bydło rzeźne było o 3% tańsze niż na początku czerwca br, ale o 1% 

droższe niż przed rokiem. W trzecim tygodniu lipca krajowe zakłady mięsne za żywiec wołowy przeciętnie 

płaciły dostawcom 6,21 zł/kg, wobec 6,19 zł/kg tydzień wcześniej. Bydło rzeźne było o 1% tańsze niż przed 

miesiącem, ale o 4% droższe w odniesieniu do cen uzyskiwanych przed rokiem.  

 Kompensowane ćwierćtusze wołowe 
  W drugim tygodniu lipca za kompensowane ćwierćtusze wołowe uzyskiwano w zbycie przeciętnie 

12,57zł/kg, i była nieco wyższa niż tydzień wcześniej, ale o 1% niższa niż przed miesiącem. W trzecim tygodniu 

lipca cena kształtowała się na poziomie 12,61zł/kg. W porównaniu z notowaniami sprzed roku cena ćwierćtusz 

wołowych była zbliżona do uzyskiwanej przed rokiem. 

 
 

Cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach w kraju 02-23 lipiec 2017 r.  

Kategoria bydła 

Cena zakupu* 

wg w.ż.** 

[zł/kg] 

dla mpc 

[zł/tonę] 

dla mps 

[zł/tonę] 

Bydło ogółem   6,21-6,22 12 255-12 275 12 500-12 520 

Bydło 8-12 m-cy (Z) 6,62- 6,64 12 277-12 315 12 523-12 561 

Byki 12-24 m-ce (A) 6,94-7,01 12 874-13 010 13 131-13 270 

Byki > 24 m-cy (B) 6,71-6,86 12 539-12 825 12 790-13 081 

Krowy (D) 4,98-5,10 10 711-10 962 10 925-11 182 

Jałówki > 12 m-cy (E) 6,47-6,51 12 545-12 623 12 796-12 875 

 * - 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 Polsce w roku 2010: bydło 
ogółem - 0,507 (było 0,521); byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540); krowy - 0,465 

(było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),  

mpc - masa poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona, 
 

Rynek Drobiu  
Ceny zakupu żywca 

Od początku czerwca br. obserwujemy wzrostową tendencję ceny zakupu kurcząt brojlerów. W 

pierwszym tygodniu lipca kurczęta brojlery wzrosły o 3 % w porównaniu do poprzedniego tygodnia, i wynosiły 

3,43 zł/kg, cena utrzymywała się na tym poziomie do końca miesiąca. Od czterech tygodni tanieje żywiec 

indyczy. W dniach 17–23 lipca 2017 r. zakłady drobiarskie kupowały indyki przeciętnie po 5,26 zł/kg , o 1% 

taniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% taniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed 

roku indyki były o 5% droższe, a kurczęta brojlery – o 3,5% tańsze 

Krajowe ceny zbytu mięsa drobiowego 

Od drugiego tygodnia lipca w zakładach drobiarskich tuszki kurcząt potniały; w pierwszym tygodniu  

cena za 1 kg wynosiła średnio 5,87 zł/kg,  w drugim tygodniu 5,59zł/kg , w trzecim tygodniu 5,38. Ich cena była 

o 7% niższa niż przed miesiącem i niż przed rokiem. W trzecim tygodniu lipca tuszki indyków sprzedawano po 

8,46zł/kg, 2% taniej niż tydzień wcześniej i o 0,6% taniej niż przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym 

okresem 2016r. indyki były jednak o 4% droższe.  
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Rynek mleka 

W Polsce cena masła w  miesiącu czerwcu i  lipcu 2017 osiągały historycznie najwyższy poziom. 

 W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej 

MRiRW w pierwszym tygodniu lipca masło w blokach średnio w kraju zbywano po 21,11zł/kg, w drugim 

tygodniu po 21,51zł/kg , w trzecim tygodniu 21,90 zł/kg. W odniesieniu do notowań sprzed roku masło było 

droższe o 61-70%. Od końca czerwca br. cena odtłuszczonego mleka w proszku tanieje, w pierwszym tygodniu 

lipca br. za ten produkt średnio w kraju płacono 7,80zł/kg, o 1 % mniej niż tydzień wcześniej, w trzecim 

tygodniu lipca dalsze obniżki do kwoty 7,50zł/kg. Od maja 2017r. tendencję wzrostową wykazują ceny serów 

podpuszczkowych dojrzewających. W dniach 03-09.07. br. za ser Gouda krajowi producenci uzyskiwali 14,38 

zł/kg, za ser Edamski po 14,19zł/kg. Wyżej wymienione gatunki sera były o 33-37% droższe niż przed rokiem.  

  

  

OWOCE I WARZYWA  
 

Owoce/warzywa 

małopolskie targowiska    

Cena w zł/kg 

01-27.07.2017 r. 
Owoce/warzywa 

małopolskie targowiska 

Cena w zł/kg 

01-27.07.2017 r. 

min. max. średnia min. max. średnia 

Buraki ćwikłowe 0,60 3,50 2,05 Pietruszka 1,60 7,00 4,30 

Cebula 0,55 3,00 1,78 Pieczarki 6,00 7,00 6,50 

Sałata 0,81 2,70 1,75 Pomidory 2,33 5,00 3,66 

Kalafior 2,00 4,00 3,00 Seler 2,50 7,00 4,75 

Kapusta biała (szt) 2,00 3,50 2,75 Ziemniaki młode 0,45 2,00 1,23 

Kapusta czerwona (szt) 1,70 4,00 2,85 Jabłka 2,20 4,00 3,10 

Marchew 0,55 3,00 1,78 Maliny 7,50 14,00 10,75 

Ogórki  1,30 3,50 2,40 Wiśnie  5,00 16,00 10,50 

 

GUS opublikował wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 r. Na szczególną 

uwagę zasługuje przewidywany silny spadek zbiorów owoców, będący skutkiem wiosennych przymrozków. 

Według GUS zbiory owoców ukształtują się na najniższym poziomie od 2010 r. Najsilniej zmniejszą się 

zbiory owoców z drzew. Zdaniem ekonomistów dynamika ich cen osiągnie maksimum na przełomie III i IV kw. 

W bieżącym sezonie można przewidywać znaczący spadek zbiorów większości gatunków owoców z drzew i 

krzewów owocowych.  

Tegoroczne zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane w przedziale między 2,4 – 2,8 mln t, tj. na poziomie od 

30% do 40% niższym od produkcji roku poprzedniego – czytamy w raporcie GUS. 

Duże starty w sadach jabłoniowych 
Straty spowodowane wystąpieniem przymrozków są zróżnicowane w zależności od położenia plantacji, wieku i 

składu odmianowego oraz faz rozwojowych, w jakich znajdowały się rośliny. Na plantacjach jabłoni największe 

straty zaobserwowano dla odmiany Idared, mniejsze natomiast dla odmian: Champion, Gala i Gloster. W 

niektórych sadach, zwłaszcza położonych w obniżeniach terenu, straty sięgnęły blisko 100%, jednak na 

większości plantacji obserwuje się jedynie zmniejszenie ilości jabłek na drzewach, co może wpłynąć na lepsze 

ich dorastanie. Wstępnie szacuje się, że zbiory jabłek, w zależności od przebiegu warunków dalszej wegetacji, 

mogą wynieść 2,3 - 2,6 mln t, tj. od około 30 do 35% mniej w porównaniu do roku poprzedniego. 

Wiśnie i czereśnie – spadek o 60 proc. 

Wiśnie i czereśnie, obok moreli i brzoskwiń, najbardziej ucierpiały w wyniku wiosennych przymrozków, a w ich 

produkcji odnotowano ponad 60% spadek w porównaniu z poprzednim sezonem. Zbiory z sadów wiśniowych 

szacuje się obecnie na nieco ponad 70 tys. t, a z sadów czereśniowych na niewiele ponad 20 tys. t. 

Mniej gruszek i śliwek 

W porównaniu do roku ubiegłego przewiduje się 25-30% spadek produkcji gruszek, ich produkcję ocenia się 

wstępnie na blisko 60 tys. t. Na ok. 60 tys. t ocenia się także zbiory śliwek, tj. o ponad 40% mniej od produkcji 

do roku poprzedniego. Przewiduje się, że łączne zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, 

moreli i orzechów włoskich) będą mniejsze o ponad 50% i wyniosą ok. 10 tys. t. 

Ucierpieli producenci truskawek, malin i porzeczek 

Produkcję owoców jagodowych oceniono wstępnie na ok. 0,5 mln t, tj. o ok. 15% mniej niż w roku poprzednim. 

Podobnie jak w przypadku drzew owocowych na wielu plantacjach zanotowano uszkodzenia przymrozkowe, 

choć w mniejszej skali. Z uwagi na skutki wiosennych przymrozków zmniejszony był zbiór pierwszych 

truskawek, w związku z tym plonowanie oraz produkcję owoców tego gatunku ocenia się na poziomie nieco 

niższym od ubiegłorocznego. 

Według obecnego szacunku rzeczoznawców zbiory truskawek w 2017 r. zostały ocenione na blisko 177 tys. t, tj. 

o ok. 10% mniej od uzyskanych w roku 2016. 

Na plantacjach krzewów owocowych najbardziej od przymrozków ucierpiały plantacje malin jesiennych oraz 
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wczesne odmiany porzeczek czarnych. Wegetacja w tym okresie została spowolniona, a rozwój roślin 

opóźniony. Produkcja malin w bieżącym roku jest szacowana na ponad 100 tys. t (o 20% niżej niż w 2016 r.), 

lecz przy sprzyjających warunkach dla zbioru maliny jesiennej i nadrobieniu strat przymrozkowych, może 

osiągnąć poziom ponad 110 tys. t (może być o 15% niższa od rekordowej produkcji ubiegłorocznej). Nadal 

obserwuje się nowe nasadzenia malin, zwłaszcza maliny letniej, która w mniejszym stopniu została uszkodzona 

przez wiosenne przymrozki. 

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) ocenia się obecnie na ok. 130 tys. t (w tym 

porzeczek czarnych na ok. 100 tys. t), tj. o ponad 20% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. W bieżącym roku 

zanotowano po raz kolejny spadek produkcji agrestu. Łączne zbiory owoców tego gatunku oszacowano na 

niespełna 10 tys. t. 

Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych została oceniona na 

ponad 70 tys. t, to jest na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. 

Plony borówki niezagrożone 

Dobrze zapowiadają się zbiory borówki wysokiej, przy czym obserwuje się systematyczny wzrost powierzchni 

uprawy tego gatunku.  

 

Prognozy zbiorów warzyw gruntowych w Polsce  

Według oceny GUS zbiory warzyw gruntowych w 2017 r. będą porównywalne z rokiem ubiegłym i szacowane 

są na 4,5 mln t.  

Tegoroczne zbiory kapusty oceniane są na niespełna 1 mln t, kalafiorów na 235 tys. t (-2%), cebuli - 655 tys. t 

(+4%), buraków - 330 tys. t. (-6%), marchwi – 810 tys. t (+1%), pomidorów -255 tys. t (-2%), a ogórków -245 

tys. t (-8%).  

Jednak są to bardzo wczesne prognozy i o ostatecznym poziome zbiorów zdecydują dalsze warunki 

agrometeorologiczne. 

 

 

 

AKTUALNOŚCI 

 

Interwencje Samorządu Rolniczego- lipiec 2017 

Resort rolnictwa w sprawie problemów z aplikacją e-wniosek  

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie problemów z udostępnioną przez ARiMR aplikacją 

e-wniosek, umożliwiającą złożenie wniosku o przyznanie płatności obszarowych resort rolnictwa poinformował, 

iż o szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie zwrócił się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. Jak poinformowała ARiMR w planowaniu obsługi kolejnych kampanii, brane są pod uwagę wszelkie 

opinie użytkowników aplikacji e-wniosek (rolników, doradców CDR, pracowników ARiMR) dotyczące pracy 

systemu informatycznego, a także sugestie odnoszące się do przyszłych z zmian. Na podstawie doświadczeń z 

poprzednich kampanii i przedmiotowych sugestii ARiMR co roku zgłasza wykonawcy zewnętrznemu 

wymagania, które mają na celu poprawę ergonomii aplikacji, zoptymalizowanie funkcjonalności i usprawnienie 

procesu wprowadzania wniosków poprzez udostępnienie środowiska przyjaznego użytkownikowi. 

Poinformowano, że w kampanii 2017 wdrożone zostały funkcjonalności umożliwiające zminimalizowanie 

ryzyka popełniania błędów podczas wprowadzania wniosków. Wszelkie czynności dotyczące tworzenia i 

modyfikacji aplikacji e-Wniosek mają na celu zwiększenie zainteresowania beneficjentów składaniem wniosków 

w formie elektronicznej. Ponadto, przekazano, że w 2018 będą prowadzone dalsze modyfikacje aplikacji e-

Wniosek w celu jej usprawnienia, tak, aby była bardziej przyjazna i intuicyjna. Jak zapewnia Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aplikacja będzie uwzględniać nowe rozwiązania przyjazne 

użytkownikom oraz będzie spełniać wymagania wydajnościowe. Jednocześnie ARiMR poinformowała, że na 

stronie internetowej Agencji znajdują się materiały zawierające informacje pomocne podczas wypełniania i 

składania wniosków. 

W sprawie wcześniejszego terminu ogłaszania konkursu na zorganizowanie letniego wypoczynku  

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony podczas VIII Posiedzenia Krajowej Rady 

Izb Rolniczych, zawnioskował do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wcześniejszy termin 

ogłaszania Konkursu na zorganizowanie letniego wypoczynku w formie półkolonii z programem promocji 

zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego 

z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i rozstrzyganie go do końca 
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maja danego roku. Przekazano, że Krajowa Rada Izb Rolniczych i wojewódzkie izby rolnicze organizując 

półkolonie z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym 

systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków przebiegu wypoczynku, z ciekawym 

programem, pod fachową opieką pedagogiczną, tak aby dzieci i młodzież mogły zadowolone i wypoczęte wrócić 

do nauki. Dlatego też bardzo ważny jest termin ogłoszenia wyników Konkursu o wysokości przyznanego 

dofinansowania dla organizacji. W sytuacji ogłoszenia wyników konkursu po zakończeniu roku szkolnego 

trudniej sprostać wszystkim wymaganiom (zgłoszenie do kuratorium, zapewnienie kadry). Także szkoły w 

których mają odbyć się półkolonie, nie mając pewności o możliwości zorganizowania półkolonii planują 

remonty, co w rezultacie uniemożliwia zorganizowanie wypoczynku. W związku z tym, że półkolonie 

organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych i wojewódzkie izby rolnicze są realizowane profesjonalnie, 

cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników i rodziców. Na decyzję o tym czy półkolonie się odbędą 

wszyscy czekają z niecierpliwością. I aby nie zawieść oczekiwań rolników i ich dzieci zwrócono się z 

wnioskiem o wcześniejsze ogłaszanie konkursów jak również wyników na organizację letniego wypoczynku w 

formie półkolonii z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Nie będzie uproszczenia przepisów dotyczących uprawy maku niskomorfinowego  

W odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas V Konferencji  Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów 

Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych zorganizowanej przez Małopolską Izbę Rolniczą w Krakowie w 

dniach 9-10 marca br. w sprawie uproszczenia przepisów  dotyczących uprawy maku niskomorfinowego, 

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zasięgnęło w tej kwestii opinii Krajowego Biura do Spraw 

Przeciwdziałania, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które skonsultowało przedmiotową 

sprawę z Policją, oraz Centralnym Biurem Śledczym Policji. Przekazano, że pomimo odnotowanego 

zmniejszenia skali używania opiatów oraz popytu na heroinę, w tym na tzw. "kompot", jak również zmniejszenia 

odsetka osób podejmujących leczenie z powodu opiatów i braku informacji wskazujących na wzrost liczby 

zgonów z powodu opiatów, należy zauważyć, że regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783), ograniczające dostęp do upraw maku wysoko i 

niskomorfinowego, zostały celowo wprowadzone w oparciu o zjawisko narkomanii. W przeszłości, przy 

nieograniczonym dostępie do materiału roślinnego, mak wykorzystywany był do otrzymywania tzw. "polskiej 

heroiny".Wskazano, że niebezpieczeństwo związane z używaniem ww. narkotyku nie są związane wyłącznie z 

kwestią uzależnienia oraz wyniszczającym wpływem na organizm, lecz również drogą podania ww. środka do 

organizmu, z czym wiążą się choroby zakaźne przenoszone przez krew. Mając na uwadze dostępne dane 

epidemiologiczne, przekazano, że wprowadzone w przedmiotowym zakresie przepisy, przede wszystkim w celu 

ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych, spowodowały, że zjawisko produkcji oraz konsumpcji tzw. 

"polskiej heroiny" zostało zredukowane. Wobec tego zaznaczono, że nie można wykluczyć, że liberalizacja 

przepisów w zakresie uprawy maku niskomorfinowego może przyczynić się do ponownego wzrostu produkcji i 

konsumpcji ww. środka odurzającego. W związku z tym, resort zdrowia poinformował, że aktualnie 

niezasadnym wydaje się zmiana przepisów w przedmiotowym zakresie. 

KRIR w sprawie włączenia szkód powodowanych przez zające w uprawach rolnych  

Realizując wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej przyjęty w dniu 22 maja 2017 r. podczas VIII Posiedzenia 

Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji Zarząd KRIR wystąpił w dniu 4 lipca 2017 r. do Ministra 

Środowiska Pana Jana Szyszko w sprawie włączenia szkód powodowanych przez zające w uprawach rolniczych 

do odszkodowań łowieckich poprzez odpowiednią nowelizację przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za 

szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272). Zające powodują duże straty w sadach, poprzez 

ogryzanie kory pni oraz grubszych gałęzi, ścinają gałązki, a w szkółkach sadowniczych wygryzają oczka oraz 

wyrastające z nich pędy. Cienkie pieńki są często przegryzane lub silnie nadgryzane, powodując brak 

możliwości dalszego przyrostu roślin, przyczyniając się do obniżenia pozyskanych zbiorów i przynosząc duże 

straty sadownikom. 

Resort środowiska odpowiada na wniosek KRIR  

Resort środowiska -Departament Leśnictwa, w dniu 20.07.2017 r. udzielił odpowiedzi na wniosek KRIR podjęty 

w dniu 22 maja 2017 r. podczas VIII Posiedzenia KRIR w sprawie włączenia zajęcy do katalogu zwierząt 

łownych, za które wypłacane są odszkodowania. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo łowieckie (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1295) dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagradzania szkód 

http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/5132-krir-w-sprawie-wlaczenia-szkod-powodowanych-przez-zajace-w-uprawach-rolnych
http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/5132-krir-w-sprawie-wlaczenia-szkod-powodowanych-przez-zajace-w-uprawach-rolnych
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wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie (obecnie objęte całoroczną ochroną), jelenie, 

daniele i sarny oraz szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania polowania. Ustawodawca ustanawiając 

katalog zwierząt łownych, za które odpowiadają dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich miał na uwadze 

najdotkliwsze szkody, które powodują gatunki dużych zwierząt kręgowych. Szkody powodowane przez zające z 

uwagi na wielkość tych zwierząt nie stanowią tak dużego problemu w skali kraju jak szkody powodowane np. 

przez jelenie czy dziki, choć miejscowo mogą być bardzo dotkliwe dla indywidualnych rolników. W związku z 

powyższym resort środowiska nie widzi obecnie możliwości rozszerzenia katalogu zwierząt, za które 

odpowiadają dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich o zająca. Jednocześnie każdy właściciel upraw może 

wystąpić do właściwego terytorialnie marszałka województwa na podstawie art. 9a ustawy - Prawo łowieckie o 

wydanie zezwolenia na płoszenie zwierząt łownych w celu ochrony przed szkodami, nawiązać współpracę z 

lokalnym kołem łowieckim dla zintesyfikowania odstrzału, zwłaszcza w czasie trwania okresów polowań na te 

zwierzęta lub ogrodzić daną uprawę. 

Samorząd rolniczy przeciwny Zaleceniu Rady w sprawie krajowego programu reform dla Polski  

W dniu 14 lipca 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów, w związku z uczestnictwem 

przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii 

„Europa 2020”, w czasie których omawiane są miedzy innymi zalecenia skierowane do Polski przez Radę UE. 

Przekazano, że podczas ostatnich spotkań omawiano Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform 

Polski na 2016 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji 

na 2016 r. z dnia 12 lipca 2016 r., w którym wskazuję się Polsce podjęcie w latach 2016 i 2017 działań mających 

na celu zapewnienie stabilności i adekwatności systemu emerytalnego oraz zwiększenie uczestnictwa w rynku 

pracy poprzez rozpoczęcie reformy preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych. Rada UE zauważa m.in., 

że wysoko dotowane systemy emerytalno-rentowe dla rolników i górników, wiążą się z wysokimi kosztami 

budżetowymi i mogą przyczyniać się do ograniczenia mobilności siły roboczej. W Zaleceniach podkreśla się 

także, że liczba osób objętych ubezpieczeniem społecznym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

(KRUS) stopniowo maleje od 2007 r. – zgodnie z przewidywaniami rządu w 2019 r. wyniesie ona 1,18 mln. 

Liczba osób pobierających obecnie świadczenia emerytalne i rentowe z KRUS wynosi natomiast 1,229 mln i 

będzie prawdopodobnie rosnąć do 2018 r. Od 2011 r. wydatki na KRUS ponoszone przez budżet państwa 

pozostawały na niezmienionym poziomie 1 % PKB. Zwrócono także uwagę, że rolnicy nie podlegają 

powszechnemu obowiązkowi podatkowemu i nie mają obowiązku prowadzić ksiąg rachunkowych; poziom 

samofinansowania KRUS jest niski. Samorząd rolniczy zdecydowanie sprzeciwił się wszelkim propozycjom 

likwidacji istniejącego systemu emerytalno-rentowego dla rolników. Zwrócił uwagę na fakt, iż odrębne systemy 

emerytalno-rentowe dla rolników istnieją także w innych krajach UE – we Francji (Rolnicza Kasa Wzajemnej 

Pomocy Socjalnej), Niemczech (Niemiecka Instytucja Ubezpieczeniowa na rzecz Leśnictwa, Leśnictwa 

i Ogrodnictwa), Austrii (Zakład Ubezpieczenia Społecznego dla Rolników), Finlandii (Zakład Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników) czy na Litwie (Państwowy Zarząd Funduszu Ubezpieczenia Społecznego). 

MRiRW odpowiada na wniosek KRIR w sprawie szacowania szkód  

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 23 czerwca 2017 r. dot. wydłużenia do końca lipca prac komijsi ds. 

szacowania strat  powstałych w wyniku tegorocznych przymrozków wiosennych, w dniu 10 lipca br. resort 

rolnictwa, udzielił samorządowi rolniczemu następującą odpowiedź. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RM z 

dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) komisja powołana przez 

wojewodę jest zobowiązana oszacować szkody w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego 

powstania tych szkód, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i 

nie wcześniej niż od wschodów upraw. Natomiast w przypadku szkód w drzewach owocowych (dotyczy 

wyłącznie drzew owocowych jako środka trwałego natomiast nie dotyczy szkód w owocach tj. plonie) 

spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad, szkody powinny 

zostać oszacowane dwukrotnie:  

a) po raz pierwszy - w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód, 

b) po raz drugi - nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód. 

Przyjęcie powyższych rozwiązań wynika ze specyfiki produkcji rolnej, gdzie kolejne zabiegi agrotechniczne, 

których wykonanie jest niezbędne, czasami wręcz uniemożliwiają oszacowanie szkód powstałych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

 

http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/produkcja-roslinna/5133-zarzad-krir-w-sprawie-wydluzenia-prac-komisji-ds-szacowania-strat-do-konca-lipca
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Spotkanie w sprawie działań podejmowanych w związku z ASF  

26 lipca 2017 r. odbyło się zorganizowane przez KRIR spotkanie Prezesów oraz Przedstawicieli Wojewódzkich 

Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie działań podejmowanych w związku z ASF, 

sytuacji na rynkach rolnych oraz bieżącej sytuacji w rolnictwie. W spotkaniu udział wziął także lek. wet. Paweł 

Niemczuk - Główny Lekarz Weterynarii, który omówił główne założenia nowej edycji „Programu bioasekuracji. 

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że w dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja Programu 

bioasekuracji, wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu 

zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1378).Termin na 

dostosowanie gospodarstw do ww. wymagań bioasekuracji upływa dnia 14 sierpnia 2017 r. z wyjątkiem 

obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do 

przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej 

długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa, 

który powinien zostać spełniony do dnia 31 grudnia 2017 r. Przedstawiciele samorządu rolniczego w dyskusji 

zwrócili uwagę, że największym problem w dalszym ciągu jest zbyt duża populacja dzików, przyczyniająca się 

do rozszerzania choroby. Konieczne jest zatem podjęcie pilnych działań w zakresie redukcji populacji. Ponadto, 

zwrócono uwagę, że bardzo ważna jest szeroka kampania informacyjna, przeprowadzana nie tylko w gminach 

objętych Programem, ale także na terenie całej Polski. Do wielu hodowców nie docierają informacje o 

prawidłowym zabezpieczeniu swoich gospodarstw i nie są oni świadomi zagrożeń i skutków zaniedbań w tym 

zakresie. Przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych zadeklarowali gotowość do dalszego włączania się do 

kampanii informacyjnej i przekazali informacje o podejmowanych dotychczas działaniach. Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel poinformował o aktualnych pracach resortu i zwrócił się z prośbą do samorządu 

rolniczego o przedstawienie opinii do planowanego budżetu w zakresie: część budżetowa 32 – Rolnictwo, który 

zostanie przekazany do konsultacji na koniec sierpnia br. 

Wystąpienie w sprawie usystematyzowania terminów naborów wniosków PROW  

Zarząd KRIR, realizując wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej oraz Warmińsko-Mazurskiej IR, wystąpił do 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela w sprawie podjęcia działań mających na celu 

usystematyzowanie terminów naborów wniosków na poszczególne działania w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tak, aby terminy naborów nie pokrywały się i odbywały się przez cały 

rok. 

W dotychczas obowiązującym harmonogramie terminy naborów wniosków o dopłaty bezpośrednie i różne 

działania PROW nakładają, powodując często pośpiech i niedokładność w przygotowaniu wniosków. Jest to 

także znacznym utrudnieniem w pracy doradców, a u potencjalnych beneficjentów powoduje stres i niepokój, 

zarówno o to czy są w należyty sposób obsłużeni przez doradców, jak i o to, czy otrzymają płatności bez 

potrąceń lub czy znajdą się na liście rankingowej wybranego programu, jako ich beneficjenci. Rozłożenie w 

czasie całego roku naborów, zaplanowanych z odpowiednim wyprzedzeniem w harmonogramie byłoby 

ułatwieniem dla wszystkich zainteresowanych, tj. rolników, doradców, ale także pracowników ARiMR 

obsługujących wnioski, jak również przyczyniłoby się do pełniejszego i bardziej zrównoważonego 

wydatkowania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa odpowiada na wniosek KRIR  

Resort Infrastruktury i Budownictwa udzielił odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie nowelizacji przepisów 

rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr170, poz. 1393, późn. zm.) w celu wprowadzenia do systemu 

znaków i sygnałów drogowych tablicy ostrzegającej o możliwości wystąpienia okresowego zagrożenia 

spowodowanego zanieczyszczeniem drogi.  

Departament Transportu Drogowego przedstawił następującą informację. Należy zwrócić uwagę, że 

zanieczyszczenia jezdni pochodzące z kół pojazdów rolniczych wykonujących prace polowe, mogą w znaczący 

sposób obniżyć przyczepność nawierzchni, co może prowadzić do powstawania niebezpiecznych sytuacji na 

drodze. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z brzmieniem art. 45 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.) zabrania się zaśmiecania lub 

zanieczyszczania drogi. Dlatego też - w ocenie Departamentu Transportu Drogowego - obowiązkiem osoby 

http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/5065-zarzad-krir-w-sprawie-znakow-ostrzegawczychdot-okresowego-zagrozenia-spowodowanego-zanieczyszczeniem-drog
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wykonującej prace polowe pojazdem rolniczym, zamierzającej wyjechać na drogę, jest zapewnienie 

doprowadzenia tego pojazdu, do takiego stanu, aby jego ruch nie powodował zanieczyszczania drogi. 

Mając na uwadze powyższe, Departament Transportu Drogowego nie znajduje uzasadnienie dla wprowadzenia 

proponowanych zmian do przepisów rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

Rozmowy dotyczące zmian systemu ubezpieczeń rolnych 

27 lipca 2017 r. odbyło się zorganizowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkanie dotyczące 

wypracowania rozwiązań umożliwiający poprawę funkcjonowania systemu ubezpieczeń rolnych w kierunku 

zapewniającym stabilność produkcji rolniczej. W spotkaniu udział wzięli Prezesi lub Przedstawiciele 

Wojewódzkich Izb Rolniczych. Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele związków i organizacji 

rolniczych. Przedstawiciele izb i organizacji rolniczych przedstawili dwie propozycje rozwiązań. Minister 

Jurgiel poinformował, że resort także pracuje nad modyfikacją dotychczasowych rozwiązań. 

Według informacji zakładów ubezpieczeń, które zawarły z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy w 

sprawie dopłat udzielanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich wynika, że zakłady te ubezpieczyły w pierwszej połowie tego roku  łącznie  

1.858.507,05 ha upraw rolnych oraz zawarły 106.824 umów ubezpieczenia upraw rolnych. Zgodnie z wnioskami 

zakładów ubezpieczeń za pierwsze półrocze przekazano zakładom dotację na dopłaty do składek ubezpieczenia 

upraw rolnych w wysokości 171.219.120,29 zł. 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia br. nowelizacji ustawy, która umożliwiła szerszej grupie 

producentów rolnych uzyskanie dopłat do składek ubezpieczenia w pełnej wysokości, w pierwszym półroczu br. 

zawarto więcej o ponad 17 proc. umów ubezpieczenia oraz objęto ochroną ubezpieczeniową większą o 39,2 

proc. powierzchnię upraw rolnych, niż w analogicznym okresie 2016 r. 

 

Informacje ARiMR 

 

 

Rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń  

ARiMR wypłaca rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia 

(sus scrofa) objętych programem bioasekuracji. Posiadacze utrzymujący świnie na obszarach objętych 

programem bioasekuracji, mogą ubiegać się o wypłatę rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w 

gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia w okresie obowiązywania programu, tj. do końca 2018 r. 

Warunki przystąpienia do programu: 

  złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r., że 

gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji oraz 

  wykonanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń utrzymywanych w 

gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującej wprowadzania do gospodarstwa i 

utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu 

bioasekuracji, tj. do 31 grudnia 2018 r. 

Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie do dnia 15 

września 2017 r. 

 

Zaktualizowany harmonogram zaplanowanych do uruchomienia do końca 2018 r. naborów wniosków z 

PROW 2014 - 2020 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało harmonogram planowanych do uruchomienia do końca 

2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Jeszcze w lipcu przewidziane jest ogłoszenie terminu 

naboru wniosków o przyznanie "Wsparcia dla szkolenia doradców", a w sierpniu o udzielenie pomocy na 

"Transfer wiedzy i działalność informacyjną". W trzecim kwartale 2017 roku można się również spodziewać 

ogłoszenia terminów uruchomienia wsparcia na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji 

rolnej"; "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" oraz przyznanie "Płatności dla 

rolników przekazujących małe gospodarstwa". Więcej szczegółów na stronie www.arimr.gov.pl. 

 

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_krajowa/ASF_bioasekuracja/Oswiadczenie_drKJ.doc
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Informacje ARR 

 

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka 

 

Do 31 lipca 2017 r. oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego przyjmowały wnioski o udzielenie pomocy dla 

producentów mleka w ramach trzech mechanizmów: 

1. Pomoc z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka 

2. Pomoc w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych 

3. Pomoc w formie refundacji kosztów zakupu owiec lub jagniąt 

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania pomocy zamieszczono na stronie internetowej 

www.arr.gov.pl w zakładce „Wsparcie rynkowe/Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów” . 

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uznaje się dzień jego wpływu do OT ARR. 

 

Deklaracje dotyczące rynku wina do 31 sierpnia 2017 r. 

 

Agencja Rynku Rolnego informuje i przypomina, że każdy producent wyrabiający wino z winogron 

pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany do ewidencji 

prowadzonej przez Prezesa ARR, zobowiązany jest do złożenia w ARR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

31 sierpnia 2017 r. deklaracji dotyczących rynku wina: 

 

1. Deklarację o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym; 

2. Deklarację o ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym; 

3. Deklarację o zapasach win i moszczów winogronowych, na dzień 31 lipca 2017 r.; 

4. Deklarację o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych 

przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego - w przypadku powstania obowiązku wycofania tych 

produktów, tzn. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 25 hl rocznie. 

 

Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 nie dotyczy producentów i przedsiębiorców 

wpisanych po raz pierwszy do ewidencji na rok gospodarczy 2017/2018. 

Informacje dotyczące terminów i zakresu wszystkich deklaracji oraz wzory formularzy dostępne są na stronie 

internetowej Agencji www.arr.gov.pl w zakładce „Wsparcie rynkowe” > „Wino” > „Deklaracje składane przez 

uczestników rynku wina”. 

Deklaracje można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie przy 

Karolkowej 30 w Warszawie. 

 

1 września br. powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz 

zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie 

ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623). 

Wprowadzenie zmian ma na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz 

poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał 

wyodrębnione jednostki organizacyjne: Centralę oraz Oddziały Terenowe w każdym województwie z tym, że w 

województwie zachodnio-pomorskim będą funkcjonowały dwa Oddziały Terenowe. Skupienie zadań 

płatniczych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która posiada Oddziały Regionalne w każdym 

województwie, w powiatach swoje biura, ułatwi rolnikom sięganie po pomoc finansową. 

Zadaniami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które zostaną przeniesione z Agencji Nieruchomości 

Rolnych będzie gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Nowopowstała instytucja będzie gospodarować Zasobem na dotychczasowych zasadach m.in. w drodze 

wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw 

rodzinnych, oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym, 

oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania, zamiany 

nieruchomości. 

W kompetencji nowopowstałej instytucji będzie wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego 

obrotu gruntami rolnymi (UKUR), udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na 

terenach wiejskich, współpraca z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów. 

KOWR będzie również sprawował nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt o 

szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W spółkach tych prowadzona jest hodowla twórcza i 

zachowawcza oraz gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie 

biologicznym. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału nasiennego roślin i 

http://www.arr.gov.pl/
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zarodowego zwierząt. Dodatkowo, do zadań nowopowstałej instytucji KOWR należeć będą takie zadania jak: 

kontrola pisemnych umów, dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży 

produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa, 

handel zagraniczny, energia odnawialna w rolnictwie, wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na 

rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, administrowanie 

potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, monitoring rynku cukru, Fundusze Promocji, systemy jakości, 

wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku 

wewnętrznym, realizacja programu dla szkół, wsparcie dla pszczelarzy, które do tej pory realizowała Agencja 

Rynku Rolnego. 

Dotychczasowe zadania płatnicze Agencji Rynku Rolnego będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Stanie się ona jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej UE w 

Polsce. W Oddziałach Regionalnych ARiMR obsługiwane będą instrumenty finansowe: Pakiet Hogana - 

nadzwyczajną pomoc dostosowawcza dla producentów mleka, a także dla rolników z innych sektorów 

hodowlanych, wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem, tymczasowa nadzwyczajna 

pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych. Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

będzie wykonywać zadania związane z uznaniem grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze 

owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w 

sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków. Oddziały 

Regionalne ARiMR będą także obsługiwały wsparcie na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych 

organizacji producentów owoców i warzyw. Centrala ARiMR będzie zajmowała się administrowaniem 

rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży. 

 

Informacje KRUS 

 

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny – podwyższany stopniowo 

od 1 stycznia 2013 r. – w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące – dla kobiet 

oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące – dla mężczyzn. Natomiast od 1 października 2017 r. wiek emerytalny 

zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 

Oznacza to, że o przyznanie emerytury rolniczej będą mogły wówczas ubiegać się: 

 osoby, które skończą 60 lub 65 lat po dniu 30 września 2017 r., 

 osoby, które do dnia 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu 

podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku oraz 

kwartału urodzenia, 

 osoby, które do dnia 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają 

jeszcze przyznanej emerytury rolniczej. 

Kasa przypomina, że rolnicy i domownicy, poza wiekiem emerytalnym, muszą legitymować się 25 letnim 

okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (wyłącznie ubezpieczenie rolnicze). Prawo 

do emerytury rolniczej jest ustalane na wniosek. Wyjątek dotyczy osób pobierających rentę rolniczą z tytułu 

niezdolności do pracy, którym – po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego – emerytura rolnicza zostanie 

przyznana z urzędu, o ile będą posiadać wymagany okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego.  

Generalnie emerytura rolnicza jest przyznawana od dnia spełnienia warunków do otrzymania tego świadczenia, 

nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Niemniej osoby, które ukończą wiek 60 lat (kobieta) lub 

65 lat (mężczyzna) przed dniem 1 października 2017 r., ale przed tym dniem nie osiągną jeszcze podwyższonego 

wieku emerytalnego, uzyskają prawo do emerytury rolniczej od miesiąca zgłoszenia wniosku, jednak nie 

wcześniej niż od dnia 1 października 2017 r.  

Jednocześnie Kasa informuje, że w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 r. 

nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Natomiast częściowe emerytury rolnicze przyznane 

przed dniem 1 października 2017 r. zostaną z urzędu zamienione – od tej daty – na emeryturę w powszechnym 

wieku emerytalnym.  

Ponadto Kasa informuje, że rolnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2017 roku ukończą wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat 

(mężczyźni), będą posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego 

oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą. 

Wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą może być również złożony po tej dacie.  

 

Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń komorniczych 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 

1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z kwoty emerytury lub renty –

 po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych – podlegają potraceniu m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów 
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wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, z uwzględnieniem kwot wolnych 

od potrąceń. Kwotą wolną od potrąceń jest część świadczenia, która nie podlega egzekucji. 

Od 1 lipca 2017 r. nastąpiło zwiększenie kwoty emerytury i renty wolnej od potrąceń i egzekucji komorniczej 

na korzyść osób zainteresowanych tj. do 75% najniższej emerytury, czyli 750 zł. Do końca czerwca 2017 r. 

kwotą wolną od potrąceń i egzekucji komorniczej było 50% najniższej emerytury tj. 500 zł.  

Nowe rozwiązanie służy zwiększeniu ochrony świadczeniobiorców przed negatywnymi skutkami postępowania 

egzekucyjnego. Podwyższona kwota wolna od egzekucji ma zastosowanie w przypadku potrącania z emerytury 

lub renty należności innych niż świadczenia alimentacyjne i stosuje się ją nie tylko do potrąceń dokonywanych 

z emerytur i rent rolniczych od 1 lipca 2017 r., ale również tych już trwających.  

 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się w lipcu 2017r. 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1289  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1295  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo łowieckie 

 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań 

związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla 

producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych 

 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1330  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości 

stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1331  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1333  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z 

wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1388  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2017 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób 

zakaźnych zwierząt 

 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1391  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2017 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 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1408  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo 

rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1469  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na 

obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w 

gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1472  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2017 r. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001289
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001295
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001328
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001330
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001331
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001333
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001388
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001391
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001408
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001469
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001472


13 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów 

na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1478  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. 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. 2017 nr 0 poz. 1479  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 

zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 
 

 

Z prac Zarządu i biura MIR – lipiec 2017 

W minionym miesiącu odbyły się trzy posiedzenia Zarządu MIR – 2, 17 i 27 lipca 2017 r. 

I. Działalność merytoryczna: 

1). Spotkania branżowe, w których uczestniczyli członkowie Zarządu, delegaci, dyrektor oraz pracownicy MIR: 

 11 lipca – posiedzenie Rady Powiatowej MIR w Myślenicach 

 14 lipca – posiedzenie Rady Powiatowej w Proszowicach 

 25 lipca – posiedzenie Rady Powiatowej MIR w Suchej Beskidzkiej 

 26 lipca – Prezes MIR uczestniczył w spotkaniu z ministrem rolnictwa w sprawie działań resortu 

w związku z wystąpieniem ASF oraz sytuacji na rynkach rolnych.  

 27 lipca – Wiceprezes MIR uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez MRiRW dot. 

wprowadzenia zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

 27 lipca – Prezes MIR uczestniczył w posiedzeniu Rady Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. 

w Tarnowie. 

2). Realizacja projektów: 

Trwają prace związane z realizacją trzech projektów na które otrzymaliśmy dofinansowanie z KSOW: 

 „Nowe możliwości – rolniczy handel detaliczny” – projekt skierowany jest do rolników prowadzących 

sprzedaż bezpośrednią oraz osób zainteresowanych możliwością zakupu płodów i przetworów rolnych 

bezpośrednio u producentów (realizuje biuro MIR w Tarnowie).  

 „Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole” – projekt skierowany jest do rolników – 

właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli KGW oraz przedstawicieli LGD, i ma na 

celu poszerzenie wiedzy i umiejętności osób prowadzących działalność agroturystyczną z zakresu 

dekoracji stołu oraz estetycznego podawania posiłków (realizuje biuro MIR w Nowym Sączu).  

 „Przetwórstwo lokalne na małą skalę podstawą marketingu na wsi” – projekt skierowany jest do 

rolników zainteresowanych rozwojem swoich gospodarstw w kierunku małego przetwórstwa, 

szczególnie dla właścicieli małych gospodarstw rolnych funkcjonujących w gminach i powiatach 

sąsiadujących z gminą Stryszów, w której znajduje się wzorcowy inkubator kuchenny przeznaczony do 

prowadzenia małego przetwórstwa (realizuje biuro MIR w Wadowicach).  

3). Na przełomie czerwca i lipca przygotowano dokumentację rozliczeniową dot. organizacji Pikniku 

Wieprzowego w Bochni. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001478
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001479


14 

4). W związku z tegorocznym przewodnictwie w Konwencie Marszałków, Izba zarekomendowała po 3 

kandydatury na Starościnę Starostę i Dożynek Prezydenckich w Spale. Ostateczny wybór Starostów należy do 

Kancelarii Prezydenta RP. 

5). W lipcu opracowano kolejne wydanie Informatora MIR – lato 2017 nr 48(55). Biuletyn będzie gotowy do 

dystrybucji w sierpniu br. 

II. Działalność organizacyjna: 

1). Od 1 lipca Izba prowadzi nabór wniosków do pierwszej edycji konkursu „Rolniczka motorem innowacji w 

Polsce”. Warunki udziału w konkursie zawarte zostały w regulaminie, który dostępny jest na stronie 

www.mir.krakow.pl (Aktualności z d. 29-06-2017). Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2017 r. 

2). 2 lipca odbyło się uroczyste otwarcie punktu sprzedaży bezpośredniej, utworzonego przez Izbę w budynku 

MIR w Tarnowie, przy ul. Giełdowej 9. W miejscu tym rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty w ramach 

funkcjonujących w naszym kraju systemów sprzedaży – rolniczego handlu detalicznego, MOL (działalność 

marginalna, lokalna i ograniczona) i sprzedaży bezpośredniej. Dodatkowo Izba uruchomiła portal internetowy 

www.kupurolnika.pl na którym prezentowana jest oferta gospodarstw korzystających z możliwości sprzedaży 

w naszym punkcie. Lokal czynny jest w każdy piątek w godz. od 8:00 do 12:00. Zapraszamy wszystkich 

rolników, chcących sprzedawać swoje produkty na ww. zasadach do zapoznania się z informacjami zawartymi 

na stronie www.kupurolnika.pl i kontaktu z biurem MIR w Tarnowie, tel.: 14 621 00 64. 

3). Pracownicy MIR (biuro w Krakowie i w Wadowicach) przeprowadzili nabór dzieci rolników na wyjazdy 

kolonijne (dofinansowane z KRUS), które odbyły się (lub trwają):  

 15-26 lipca w Mrzeżynie (15 uczestników); 

 21-31 lipca w Jarosławcu (50 uczestników); 

 9-22 sierpnia w Stegnie Gdańskiej (24 uczestników). 

4). W lipcu trwały przygotowania do organizacji półkolonii dla dzieci rolników dofinansowanych z FSUSR. 

MIR wnioskowała o dofinansowanie 11 turnusów półkolonijnych dla 605 dzieci, Fundusz przyznał nam dotację 

tylko na 150 miejsc. Ostatecznie pracownicy biur MIR w Nowym Sączu i w Wadowicach zorganizowali 3 

turnusy: 

 Szkoła Podstawowa w Jankowej (gmina Bobowa, pow. gorlicki) – 31.07.- 11.08.2017 

 Zespół Szkół w Szymbarku (gmina Gorlice, pow. gorlicki) – 14.08.- 28.08.2017 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Łętowni (gmina Jordanów, powiat suski) – 31.07.- 11.08.2017. 

5). Trwają przygotowania do przeprowadzenia akcji promującej spożycie baraniny w województwie 

małopolskim poprzez zorganizowanie pięciu pikników owczarskich w wybranych miejscowościach woj. 

małopolskiego (informacja o miejscach i terminach pikników poniżej). 

III. Współpraca zagraniczna: 

1). Realizowane są zadania związane z organizacją wyjazdów w ramach współpracy zagranicznej Izby:  

 wyjazd na posiedzenie Komitetu Sterującego do Francji; 

 udział małopolskich hodowców w wystawie hodowlanej we Francji (4-6.10.2017 r.); 

 wyjazd młodych rolników na 4-dniowy staż do Francji; 

 udział przedsiębiorców rolnych w wyjeździe na wystawę Biotech we Francji. 

IV. Pozostałe formy działalności: 

1). Święta plonów, wystawy i inne imprezy promocyjno-marketingowe odbywające się w małopolskich 

powiatach, gminach i sołectwach, w których uczestniczyli członkowie Zarządu, pracownicy oraz delegaci MIR: 

 9 lipca – VI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu; 

http://www.mir.krakow.pl/
http://www.kupurolnika.pl/
http://www.kupurolnika.pl/
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 23 lipca – X Małopolskie Święto Czosnku w Prandocinie – MIR ufundowała nagrody w konkursie na 

Superwiązkę Polskiego Czosnku. 

Serdecznie zapraszamy do udziału piknikach organizowanych przez MIR, które odbędą się: 

 19 sierpnia od godz. 15:00 – Piknik Drobiowy – w Przybradzu podczas Dożynek Gminy Wieprz 

(dofinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego); 

 27 sierpnia od godz. 12:00 – Piknik Owczarski – w Bobowej podczas Dożynek Województwa 

Małopolskiego 

 27 sierpnia od godz. 13:00 – Piknik Owczarski –w Dobczycach podczas Dożynek Powiatu 

Myślenickiego 

 3 września od godz. 14:00 – Piknik Owczarski – w Podlipiu podczas Dożynek Gminy Bolesław (pow. 

olkuski) 

 10 września od godz. 12:00 – Małopolski Piknik Rybacki – w Klikowej k. Tarnowa podczas 

Klikowskiej Parady Konnej (dofinansowany z Funduszu Promocji Ryb) 

 10 września od godz. 11:00 – Piknik Owocowo-Warzywny – w Charsznicy podczas Charsznickich Dni 

Kapusty (dofinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw) 

 10 września od godz. 14:00 – Piknik Owczarski – w Łętowni (Gmina Jordanów) podczas Dożynek 

Powiatu Suskiego  

 17 września od godz. 14:00 – Piknik Owczarski – w Iwkowej podczas Święta Suszonej Śliwki. 

 
Opracowano na podstawie: 

Tygodnik Poradnik Rolniczy, Wiadomości Rolnicze, Topagrar, stron internetowych: www.minrol.gov.pl, www.arr.gov.pl, 
www.arimr.gov.pl, www.krus.gov.pl, www.krir.pl, www.modr.pl, www.ppr.pl, www.sadyogrody.pl, www.mir.krakow.pl 

www.agronews.com.pl  i inne. 
 


