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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 SIERPNIA 2017 R 

 

RYNEK ZBÓŻ – SIERPIEŃ 2017R 
W trzeciej dekadzie sierpnia od 15 do 20% zbóż nadal znajdowało się na polach. Tam, gdzie udało się je skosić, 

często po opadach nie można było wjechać sprzętem, by wykonać podorywki i siewy poplonów oraz rzepaku.  

W całym kraju rolnicy zgłaszali do swoich gmin szkody spowodowane przez nawałnice, wichury i grad. Bardzo 

wiele pól zostało podtopionych. Tam gdzie woda nie miała odpływu wylała się na pola. Podtopione uprawy 

gniły a  szanse na ich zbiór malały z każdym dniem. Wyjątek stanowiły południowo-wschodnie rejony kraju 

oraz część Mazowsza, gdzie deszcz nie padał od 3 tygodni. Tam z kolei rolnikom groziła susza.  

Jakie ceny w kraju? W punktach skupu zrobiło się spokojniej – główne partie ziarna zostały przyjęte  

w ostatnich tygodniach. W końcówce żniw ziarno prosto z pola pojawiało się rzadziej i jego parametry były 

dużo gorsze. Mowa tu głównie o wilgotności, liczbie opadania i gęstości, bo poziom białka jest generalnie dobry 

lub bardzo dobry. Wilgotne ziarno skupy przyjmowały, bo większość z nich posiada suszarnie, ale wówczas 

za każdy procent wilgotności powyżej 14% potrącano od 2,5 do 5% bazowej ceny skupu. Ta na starcie była 

niższa, bo takie ziarno zostało zakwalifikowane najczęściej jako paszowe. 
 

Notowania cen na targowiskach w okresie 14 - 18 sierpnia 2017 roku, średnie ceny w Polsce: 
 

 

Cena [zł/tona] 

Tygodniowa zmiana [%] 2017-08-18 2017-08-11 

 PSZENICA 

  
Cena min. 570 610 -6,6 

Cena max. 900 925 -2,7 

Cena śr. 767 777 -1,2 

 ŻYTO 

  
Cena min. 480 450 6,7 

Cena max. 700 700 0,0 

Cena śr. 563 576 -2,3 

 JĘCZMIEŃ 

  
Cena min. 500 500 0,0 

Cena max. 900 900 0,0 

Cena śr. 702 709 -0,9 

 KUKURYDZA 

  
Cena min. 650 700 -7,1 

Cena max. 1000 1000 0,0 

Cena śr. 886 882 0,5 

 OWIES 

  
Cena min. 450 450 0,0 

Cena max. 875 938 -6,7 

Cena śr. 623 622 0,1 

 PSZENŻYTO 

  
Cena min. 500 450 11,1 

Cena max. 800 800 0,0 

Cena śr. 675 664 1,6 
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W analizowanym okresie ceny targowiskowe w Małopolsce kształtowały się następująco:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RYNEK TRZODY CHLEWNEJ  
W sierpniu nastąpiła wielka stabilizacja cen trzody chlewnej. 

Kolejny tydzień z rzędu w Niemczech utrzymano tę samą cenę tuczników – do końca sierpnia wynosiło to  

1,7 euro/kg wagi poubojowej. Tak długiej stabilizacji na rynku świń nie było od roku. Przy czym ostatnio 

identyczną stawkę (wtedy było to 1,66 euro/kg w klasie E) utrzymywano od początku lipca do końca sierpnia, 

później cena poszła w górę. Zdaniem analityków dalsze podwyżki na razie są mało prawdopodobne – ostatnie 

dwie aukcje na tzw. małej giełdzie pokazywały delikatne spadki – po jednym eurocencie/kg. W kraju w ślad za 

niezmienioną ceną w Niemczech skupujący nie byli skłonni podnosić swoich cenników. Z drugiej strony słaba 

złotówka i kolejne wzrosty wyceny euro spowodowały, że krajowe stawki powinny być wyższe. Jednak 

pośrednicy zdawali się tego nie zauważać, stąd propozycje cenowe na dostawy w tym tygodniu pozostały niemal 

identyczne jak w poprzednich dniach. Ceny na tzw. świnie skupowe to maksymalnie 5 zł/kg żywca, tuczniki 

fermowe najczęściej kupowane były po 5,5-5,6 zł/kg żywca, a za średnie partie po 40-50 szt. można było 

wynegocjować maks. 5,45 zł/kg żywca. Cena za klasę E tylko przy największych dostawach dochodziła do 7,2 

zł/kg. Ceny krajowych warchlaków w ostatnich dniach nie uległy zmianie. Producenci prosiąt nie mogli 

narzekać na brak zbytu. Jeszcze kilka tygodni temu ceny warchlaków biły rekordy. Jednak ze względu na dużą 

podaż prosiąt europejscy producenci musieli już w zeszłym tygodniu obniżyć stawki. W tym tygodniu za 

niemieckie warchlaki ważące 28 kg trzeba było zapłacić 64 euro. Z kolei duńskie o masie 30 kg kosztowały  

61,5 euro. Krajowe stawki w tym tygodniu były stabilne i u większości producentów nie uległy zmianie. Za  

20-kg prosięta trzeba było zapłacić od 255 zł do nawet 280 zł. Oczywiście mniejsze partie prosiąt można było 

kupić już za ok. 200 zł/szt. 

       Średnie ceny zakupu tuczników wg klasyfikacji SEUROP [wg mpc*] 

Towar 

CENA [zł/tonę] 

20.08.2017 13.08.2017 21.08.2016 Zmiana tygodniowa Zmiana roczna 

Klasa S 7 197 7 183 6 955 0,2% 3,5% 

Klasa E 7 102 7 077 6 868 0,3% 3,4% 

Klasa U 6 710 6 719 6 474 -0,1% 3,6% 

Klasa R 6 337 6 347 6 039 -0,2% 4,9% 

Klasa O 5 787 5 757 5 476 0,5% 5,7% 

Klasa P 4 699 4 826 4 601 -2,6% 2,1% 

Klasa S-P 7 070 7 055 6 800 0,2% 4,0% 

*mpc - masa poubojowa ciepła 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targowiskach: 

Towar 

CENA [zł/szt.] 

20.08.2017 13.08.2017 21.08.2016 Zmiana tygodniowa Zmiana roczna 

Prosięta  

(ok.20 kg) 
194,75 198,46 163,40 -1,9% 19,2% 

 

Miejscowość  Pszenica zł/dt Jęczmień  Owies  Kukurydza  

Proszowice  60,00 60,00 -- -- 

Sucha 

Beskidzka  

80,00 80,00 70,00 90,00 

Wolbrom  65,00 65,00 55,00 90,00 

Wadowice  80,00 70,00 60,00 -- 

Kszeszowice  70,00 60,00 -- 70,00 

Skała  55,00 62,00 45,00 -- 
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RYNEK ŻYWCA WOŁOWEGO 

Pod koniec sierpnia cena wołowiny ustabilizowała się na dość wysokim poziomie – niektóre zakłady 

płaciły o 0,5 – 0,7 zł/kg więcej niż miesiąc temu. Dawno nie było tak korzystnej sytuacji w środku 

sezonu wakacyjnego; zazwyczaj cena "odbijała się" pod koniec września. "Winna" takiej sytuacji jest 

Turcja, która ostatnio dość znacznie zwiększyła import wołowiny. Na efekty nie trzeba było długo 

czekać – rynek europejski został dosłownie wyczyszczony z bydła i od miesiąca brakuje towaru.  

W tym tygodniu dodatkowo zwiększyło się zapotrzebowanie na krowy, co dało efekt w postaci lekkiej 

korekty cen w górę na ten asortyment. Jeśli w kolejnych tygodniach nadal będzie brakować bydła, cena 

może jeszcze wzrosnąć (byki ponownie powyżej 13 zł/kg). 

Z przeprowadzonej przez „Top Agrar Polska” sondy cenowej wynika, że aktualnie najwyższa cena za 

byki w wadze poubojowej wynosiła 13,30 zł netto/kg, a najniższa - 12,6 zł netto/kg.  

W wadze żywej za byki ubojnie płacono maksymalnie 7,50 zł netto/kg, a minimalnie 6,40 zł /netto/kg. 

Cena krów rosła, choć nie aż tak szybko jak byków. Najwyższa cena za krowę w wadze poubojowej 

wynosiła już 11,80 zł netto/kg, a najniższa - 10,90 zł netto/kg. W wadze żywej za krowę producent 

mógł otrzymać maksymalnie 5,60 zł netto/kg, a minimalnie 5,00 zł netto/kg. 

 

Ceny zakupu bydła rzeźnego w ubojniach w kraju  na dzień 20 sierpnia 2017 r. 

  

Kategoria bydła 

  

CENA ZAKUPU* 

 wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 

dla mps** 

[zł/tonę] 
Zmiana ceny [%] 

2017-08-20 2017-08-20 2017-08-20 tyg. roczna 

Bydło ogółem 6,38 12 581 12 832 0,4 7,3 

bydło 8-12 m-cy (Z) 6,48 12 023 12 263 -7,3 6,7 

byki 12-24 m-ce (A) 7,26 13 463 13 732 0,0 3,2 

byki > 24 m-cy (B) 7,15 13 373 13 641 0,4 1,3 

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

krowy (D) 5,03 10 825 11 042 0,9 11,8 

jałówki > 12 m-cy (E) 6,59 12 779 13 034 1,5 5,3 

 

RYNEK DROBIU   
W ostatnim tygodniu ceny skupu żywca drobiowego wzrosły w niektórych regionach kraju o kolejne  

11 gr/kg.  Koniec wakacji dla branży oznacza zazwyczaj powrót do wzmożonego ruchu w handlu. Widać już 

było wyraźne ożywienie na rynku, głównie z powodu ograniczonej ilości drobiu na rynku oraz większego 

zapotrzebowania na mięso ze strony hurtowni oraz sklepów – tak było np. w województwie małopolskim  

i świętokrzyskim. Na słaby ruch w handlu oraz niezbyt liczne dostawy żywca narzekały podmioty skupujące 

żywiec drobiowy w województwie łódzkim. Średnio płacili tam 3,69 zł/kg. W ostatnim tygodniu średnia cena 

skupu żywca drobiowego wyniosła 3,69 zł/kg, czyli o 11 groszy więcej niż tydzień temu. Najwięcej za kilogram 

żywca drobiowego hodowca mógł dostać w województwie łódzkim i świętokrzyskim (3,80 zł/kg netto),  

a najmniej w małopolskim (3,50 zł/kg netto). 

Od miesiąca ceny skupu jaj nieznacznie, ale regularnie rosły, a w ostatnim tygodniu jeszcze wzrosły o 2 grosze 

za sztukę. Szczególnie poszukiwane były jaja największe – XL oraz L. 

W branży koniec wakacji oznacza koniec zastoju w handlu typowego dla tego okresu. Skup i zbyt znacznie się 

ożywiły. Eksport i przetwórnie podkręcają sytuację. Firmy skupujące jaja nie wykluczają dalszych podwyżek – 

szczególnie w rejonach, gdzie podaż jaj jest nieco mniejsza. Podobnie jak przed tygodniem, w utrzymaniu się 

tendencji zwyżkowej duże znaczenie odgrywa fakt zwiększonych zamówień ze strony zagranicznych 

kontrahentów. Firmy skupujące jaja bezpośrednio od rolnika wspominają także, że duże krajowe przetwórnie 

również podniosły ceny (obecnie do około 2,70 zł/kg jaj). Prognozowane są dalsze podwyżki cen. 

 

OWOCE 
Drogie owoce to skutek tegorocznego nieurodzaju. Podczas kwitnienia drzew owocowych przymrozki 

uszkodziły pąki drzew i zbiory niemal wszystkich owoców w tym roku są niższe niż w ubiegłym. Najmniejsze 
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straty wystąpiły w plantacjach truskawek - będzie ich o 10 proc. mniej, zaś największe dotyczą wiśni, czereśni, 

brzoskwiń i moreli - tu straty sięgają 60 proc. W przypadku jabłek najbardziej ucierpiała odmiana Idared,  

a najmniej - Champion, Gala i Gloster. 

Mniejsze zbiory sprawiły, że zakłady przetwórcze w tym roku płacą więcej za owoce do przerobu niż  

w poprzednim roku. Dotyczy to wszystkich owoców z wyjątkiem malin, które w skupie były nieco tańsze. 

Truskawki do mrożenia skupowane były średnio po 5,40 zł za kg, podczas gdy w 2016 r. przetwórnie płaciły 

średnio 3,30 zł. Za czarne porzeczki plantatorzy dostawali w tym roku 1 zł/kg (w ub.r. było to 0,60 zł/kg), a za 

czerwone porzeczki - 3,50 zł (w 2016 r. 2,30 zł/kg). 

Drogie były wiśnie do tłoczenia - płacono za nie 2,3 zł/kg (0,80 zł/kg rok wcześniej); te do mrożenia osiągnęły 

rekordową cenę 5,10 zł/kg (1,45 zł/kg w 2016 r.). Powodem tego są "katastrofalnie" niskie zbiory. 

Letnie odmiany malin skupowane były średnio po 4,32 zł/kg, a w 2016 r. było to 5,44 zł/kg. Za odmiany 

jesienne przetwórcy płacą 4,30 zł/kg (w ub.r. - 4,90 zł/kg). Niższe ceny skupu malin spowodowane były dużymi, 

ubiegłorocznymi zapasami mrożonych owoców w Serbii.  

Sadownicy za jabłka przemysłowe otrzymują w tym roku trzykrotnie więcej niż w ubiegłym; obecnie w skupie 

kilogram tych owoców kosztuje 0,77 zł (w ub.r. - 0,22 zł). W tym roku jabłek będzie znacznie mniej, więc firmy 

przetwórcze mogą mieć kłopoty z pozyskaniem dostatecznej ilości surowca. Z drugiej jednak strony nie mogą 

płacić zbyt dużo, bo nie sprzedadzą koncentratu jabłkowego. 

Eksperci oceniają, że w sezonie 2017/2018 cena jabłek do przetwórstwa będzie wynosiła 0,60-0,65 zł/kg wobec 

0,25 zł w ubiegłym roku. 

Znacznie podrożały śliwki do przerobu - do 3,75 zł (1,75 zł w ub.r.); na razie nie skupowano popularnej 

węgierki. IERiGŻ ocenia, że o ile w ub.r. skupowano tę odmianę śliwek średnio po 0,80 zł/kg, to teraz 

prawdopodobnie będzie to co najmniej 2 zł/kg. 

Tańsze niż w ubiegłym roku były owoce importowane. Np. banany staniały z 4,40 zł/kg w ub.r. do 3,40 zł/kg  

w tym roku, brzoskwinie z 4,30 zł do 3,85 zł, gruszki z 5,50 do 4,70 zł/kg. Mniej płaciliśmy też za cytryny, 

morele, pomarańcze, nektarynki i śliwki z zagranicy. 

GUS prognozuje, że tegoroczne zbiory truskawek wyniosą 177 tys. ton (o 10 proc. mniej), wiśni - 70 tys. ton  

(o 60 proc. mniej), malin - 100 tys. ton (o 20 proc. mniej), gruszek - 60 tys. ton (25-30 proc. mniej), porzeczek 

czarnych - 100 tys. ton (20 proc. mniej) i śliwek - 60 tys. ton (40 proc.). Ocenia się, że zbiory jabłek spadną 

średnio o 30-35 proc., do 2,3-2,6 mln ton. 

 

WARZYWA  

Na krajowych targowiskach za decytonę ziemniaków można było średnio otrzymać 78,48 zł, a zatem o 2,14 zł/dt 

mniej niż tydzień wcześniej, kiedy to należało zapłacić 80,62 zł/dt. Na przestrzeni omawianego tygodnia 

najwyższą stawkę zaobserwowano w województwie lubuskim, gdzie decytona ziemniaków w omawianym 

okresie  wyniosła 120,00 zł. Natomiast najmniej za to warzywo, bo zaledwie 30,00 zł/dt można było uzyskać  

w województwie świętokrzyskim. 

Ceny cebuli. Na krajowych targowiskach za kilogram  białej cebuli można było średnio otrzymać 1,76 zł,  

a zatem o 0,21 zł/kg mniej niż tydzień wcześniej, kiedy było to 1,97 zł/kg. W omawianym okresie najwyższa 

stawka obowiązywała w województwie lubuskim, gdzie kilogram białej cebuli kosztował 2,50 zł/kg. Natomiast 

najmniej za to warzywo, jedynie 1,00 zł/kg można było uzyskać w województwie świętokrzyskim. 

 

Ceny targowiskowe owoców i warzyw w Małopolsce 

 

Owoce/warzywa Cena w zł/kg 

Buraki ćwikłowe 0,50 – 2,00 

Cebula  0,48 – 2,00 

Pomidory  1,80 – 4,00 

Ogórki 1,50 - 2,00 

Pieczarki  5,50 – 8,00 

Seler 2,50 – 4,00 

Pietruszka  2,70 – 5,00 

Marchew  0,58 – 2,00 

Jabłka  1,60 – 2,50 

Kapusta biała szt. 2,00 – 3,50 

 

 
Informacje o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się w sierpniu 2017 r.: 

http://www.gospodarz.pl/aktualnosci/ogrodnictwo/warzywa.html
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Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1486 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich 

łowieckich planów hodowlanych 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1487 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1503 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i 

organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1518 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu 

towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1521 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1531 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla 

małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu 

rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1550 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów 

postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się 

organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1566 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1571 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje 

odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału 

produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych 

zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1573 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2017 r.  

w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału 

rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych  

i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii 

materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych  

i ozdobnych oraz sadzonek winorośli 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1588 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1593 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1614 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do 

wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów 

rolnych i ich związków 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1629 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. 

w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych,  

w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach 

administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1660 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 sierpnia 2017 r.  

w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001486
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001487
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001503
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001518
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001521
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001531
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001550
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001566
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001571
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001573
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001588
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001593
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001614
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001629
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001660
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 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1662 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 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. 1664 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań 

związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1665 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań 

związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku 

wieprzowiny 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1666 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań 

związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku 

wieprzowiny w Polsce 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1667 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań 

związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków 

wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem 

ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1668 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań 

związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków 

wspierania rynków owoców i warzyw 

 

AKTUALNOŚCI  
 

Interwencje Samorządu Rolniczego sierpień 2017  

Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa KRUS z prośbą o informację, jakie niezbędne dokumenty rolnik zobowiązany jest 

przedłożyć w KRUS w chwili powiększenia gospodarstwa rolnego (w drodze kupna lub dzierżawy gruntu) w celu naliczenia 

składki zdrowotnej, wraz z podaniem podstawy prawnej. W odpowiedzi Prezes KRUS poinformował, że przepisy art. 7  

i 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. 

poz.277 ze zm.) określają warunki, jakie rolnik musi spełnić, by prowadząc działalność rolniczą podlegać 

ubezpieczeniu społecznemu rolników. Natomiast art. 38 tejże ustawy poprzez domniemanie prawne wskazuje, że 

rolnik posiadający lub dzierżawiący gospodarstwo rolne prowadzi działalność rolniczą. A zatem należy 

przedstawić Kasie dokument potwierdzający ten stan (np. akt notarialny, umowę dzierżawy, nakaz podatku 

rolnego itp.). 

Ponadto w celu właściwego naliczenia wysokości oraz sposobu finansowania składki zdrowotnej, która jest 

uzależniona od wielkości gospodarstwa rolnego przekazano, że należy Kasie przedstawić dokument do wglądu 

albo kopię dokumentu, z którego wynika aktualna wielkość gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych. 

Podstawę prawną w tym zakresie stanowią powołane wyżej przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników oraz przepisy art. 75 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), zgodnie z którym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może 

przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (w szczególności dowodem mogą być 

dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny, oświadczenia stron). 

Jednocześnie KRUS zapewnił, że Kasa zobowiązana jest do gromadzenia tylko tych danych, które są niezbędne 

do realizacji ustawowych celów i przechowuje je zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). 

W kwestii natomiast dotyczącej rozliczenia i zwrotu składek wyjaśniono, że w świetle art. 41b ust. 10-15 ustawy 

o ubezpieczeniu społecznym rolników nadpłacone lub nienależnie opłacone składki podlegają z urzędu 

zaliczeniu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku na poczet przyszłych składek, chyba że 

płatnik złoży wniosek o zwrot składek. Składki te nie podlegają zwrotowi, jeśli od dnia ich opłacenia upłynęło  

5 lat, albo gdy ich kwota nie przekracza równowartości sumy kosztów powiadomienia płatnika o nadpłacie 

listem poleconym oraz kosztów jej zwrotu. 

Jeśli zatem rolnik opłacił składkę za cały kwartał, a w trakcie kwartału został wyłączony z ubezpieczenia 

społecznego rolników, to po ustaleniu kwoty nienależnie opłaconych składek za okres od daty ustania 

ubezpieczenia do końca kwartału, mogą one być one zwrócone rolnikowi w sposób, który określi we wniosku  

o ich zwrot. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001662
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001664
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001665
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001666
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001667
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001668
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Resort rolnictwa w sprawie ubezpieczenia późnych szkód śniegowych 
 

W odpowiedzi na interwencję KRIR w sprawie rozszerzenia katalogu ryzyk, określonego w ustawie z dnia  

7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 792, z późn. 

zm.) o ryzyko klęskowych opadów śniegu, resort rolnictwa poinformował, że w ww. ustawie określone zostało 

ryzyko, którego ubezpieczenie podlega dopłatom do składek ubezpieczenia z tytułu wystąpienia szkód w wyniku 

ujemnych skutków przezimowania. 
Zgodnie z definicją ujemne skutki przezimowania oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, 

wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 

kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego 

części. Przez wyprzenie roślin rozumie się nieinfekcyjną lub infekcyjną chorobę roślin o podłożu mieszanym, 

zamieranie roślin pod śniegiem lub bezpośrednio po jego stopnieniu spowodowane ich wycieńczeniem. 

Powyższe może również zachodzić w przypadku uszkodzeń mechanicznych roślin. Zatem, zdaniem MRiRW, 

jeżeli uszkodzenie roślin nastąpiło w okresie obowiązywania definicji ujemnych skutków przezimowania, to 

szkoda powinna dotyczyć tego ryzyka. 

Niezależnie od powyższego przekazano, że rozszerzenie katalogu ryzyk, które mogą być ubezpieczone z dotacji 

do składek, zostanie rozważone podczas nowelizacji ww. ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

 

Ministerstwo Finansów w sprawie zwolnienia z podatku przy nabyciu gruntów 

 
Odpowiadając na wniosek samorządu rolniczego w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych w zakresie przepisów dotyczących zwolnienia od podatku nabycia własności gospodarstw 

rolnych, w piśmie z dn. 10.08.2017 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w odniesieniu do poruszonej w 

piśmie kwestii dyskryminacji i zróżnicowania sytuacji obywateli w konsekwencji ograniczenia od 1 stycznia 

2016 r. zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w zależności od powierzchni tworzonych 

gospodarstw rolnych, należy stwierdzić, że już samo istnienie ulg i zwolnień podatkowych, jako stanowiące 

wyłom od powszechności opodatkowania, może być zawsze postrzegane przez niektóre grupy obywateli za 

niesprawiedliwe. 

Przekazano, że w związku z sygnałami o nadużywaniu zwolnienia z PCC przez przedsiębiorców nabywających 

grunty gospodarstw rolnych na cele inwestycyjne (m.in. pod budowę mieszkaniową, usługową, stacji 

benzynowych, obiektów hotelowych, etc.) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (VII kadencja Sejmu druk nr 2656), zakładał, m.in. całkowite zniesienie 

preferencji podatkowych w PCC w podatku od spadków i darowizn tym zakresie. Konsekwencją zniesienia 

zwolnienia miało być opodatkowanie na równych zasadach nabycia nieruchomości przez wyeliminowanie 

preferencji jednego rodzaju inwestycji. Ponadto, zdaniem resort rolnictwa, w polskim rolnictwie dominuje model 

własności rodzinnej, a przeniesienie własności rodzinnych gospodarstw rolnych następuje najczęściej na rzecz 

osób najbliższych w drodze darowizny albo w drodze dziedziczenia, które korzystają ze zwolnienia z podatku od 

spadków i darowizn przewidzianego dla osób najbliższych. 

Poinformowano, że w toku prac parlamentarnych ustawodawca przyjął projekt z poprawką poselską, w wyniku 

której nie zniesiono zwolnienia, a ograniczono zakres jego stosowania, nadając mu obecne brzmienie.  

Z powyższych względów, jak i z uwagi na wzgląd na dochody budżetów gmin, resort finansów uważa, że nie 

wydaje się zasadne rozszerzanie zakresu zwolnienia. Wpływy z PCC stanowią w całości dochód budżetów gmin 

(zgodnie z położeniem nieruchomości, której własność jest przenoszona w drodze umowy) i są przeznaczone na 

realizację ich zadań. 

Przedstawiając powyższe, Ministerstwo Finansów poinformowało, że wprowadzanie odstępstw od 

powszechności opodatkowania wymaga zatem nie tylko racjonalności działania ustawodawcy z punktu widzenia 

adresatów tych ulg, ale także z punktu widzenia całego systemu podatkowego. 

 

Uwagi do rozporządzeń ministra środowiska dotyczących polowań, gatunków zwierząt łownych  

i planów łowieckich  
W odpowiedzi na przedstawione do zaopiniowania projekty rozporządzeń ministra środowiska, przekazano 

opinię samorządu rolniczego: 

1. Rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na 

zwierzęta łowne - ze względu na duże szkody powodowane przez gęsi w związku ze zwiększeniem ich 

liczebności zaproponowano wydłużenie okresu polowań na gęsi w całym kraju, podobnie jak to zostało przyjęte 

w województwach zachodniej Polski, w następujących terminach: 
o gęsi zbożowe i białoczelne od 30 sierpnia do 1 lutego, 
o gęsi gęgawy od 30 sierpnia do 15 stycznia. 

http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Interwencja-w-sprawie-rozszerzenia-katalogu-ryzyk-o-p%C3%B3%C5%BAne-szkody-%C5%9Bniegowe-,10686.html
http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Zwolnienie-z-podatku-przy-nabyciu-grunt%C3%B3w---dla-wszystkich-rolnik%C3%B3w,10705.html
http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Zwolnienie-z-podatku-przy-nabyciu-grunt%C3%B3w---dla-wszystkich-rolnik%C3%B3w,10705.html
http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Zwolnienie-z-podatku-przy-nabyciu-grunt%C3%B3w---dla-wszystkich-rolnik%C3%B3w,10705.html
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2. Rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

wykonywania polowania i znakowania tusz – według izb rolniczych zmiany zawarte w projekcie wydają się 

korzystne i mogą przyczynić się do skuteczniejszego zwalczania ASF. 

Ponadto zaproponowano wprowadzenie do rozporządzenia zapisu, który pozwoli aby w sytuacji gdy koło 

łowieckie nie wykona rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny, oraz w sytuacji kiedy na 

terenie obwodu łowieckiego powiatowy lekarz weterynarii zarządzi odstrzał sanitarny zwierzyny – myśliwi 

posiadający uprawnienia do wykonywania polowań indywidualnych, a nie będący w tym kole łowieckim mieli 

prawo do wykonywania polowania po wcześniejszym poinformowaniu łowczego koła, na którym zarządzono 

odstrzał sanitarny. 

3. Rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i 

wieloletnich łowieckich planów hodowlanych – zdaniem samorządu rolniczego zapis dotyczący okresów 

polowań na dziki (paragraf 1 pkt 1 ppkt 5) należy uszczegółowić przez nadanie następującego brzmienia: dziki 

(bez względu na wiek i płeć) - przez cały rok. 

4. Rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt 

łownych – zaproponowano wpisanie na listę zwierząt łownych kormorana, żurawia i rozpowszechnione gatunki 

krukowatych – ze względu na ogromne szkody powodowane w uprawach rolnych oraz wilka z powodu 

zagrożenia dla zwierząt i ludzi. 

 

Możliwość umorzenia należności z tytułu władania nieruchomością Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa  

Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach. Zaproponowane zmiany, dotyczące 

możliwości umorzenia należności z tytułu władania nieruchomością Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

na wniosek osoby władającej tą nieruchomością w dobrej wierze tj. z przekonaniem, że służy im pełne prawo do 

użytkowania nieruchomości, były wielokrotnie postulowane przez samorząd rolniczy. 

Problem naliczania i egzekucji kar finansowych nakładanych na bezumownych użytkowników działek rolnych  

o małej powierzchni, np. do 5 ha, którzy w dobrej wierze bądź nieświadomie uprawiali grunty z Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa był często zgłaszany przez rolników z całego kraju na wielu spotkaniach  

i przekazywany przez samorząd rolniczy do resortu rolnictwa i Agencji Nieruchomości Rolnych. W większości 

przypadków, rolnicy zagospodarowują porzucone działki, działając w dobrej wierze, zapobiegając m.in. 

rozsiewaniu chwastów na przyległe czy sąsiednie pola uprawne. Dotychczasowe karanie rolników za ten 

proceder 5-cio krotnością wywoławczej wysokości czynszu dzierżawnego było niewspółmierne i krzywdzące, 

zwłaszcza, że w wielu przypadkach zagospodarowanie tych działek wydawało się uzasadnione, również ze 

względu na dalszą ich użyteczność. 

Ponadto, uwzględnienie w projektowanych przepisach dodatkowej przesłanki umorzenia należności w postaci 

wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt wydaje się, zdaniem izb rolniczych, zasadne wobec występującego we 

wschodnich regionach Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń i ostatnich przypadków wirusa ptasiej grypy  

w naszym kraju. 

 

MRiRW w sprawie zakazu wykorzystywania, ramach RHD, mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju 

dokonanego poza rzeźnią 

W odpowiedzi na wystąpienie samorządu rolniczego w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu 

wykorzystywania do produkcji (w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego - RHD) mięsa zwierząt 

kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią, i wprowadzenia warunków przy uboju zwierząt na 

sprzedaż bezpośrednią jak przy uboju na potrzeby własne, resort rolnictwa, w piśmie z dn. 19.07.2017 r. 

przekazał poniższe wyjaśnienia: 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego Unii Europejskiej, tj. rozporządzeniem (WE) nr 

853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy 

dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 

55, z późno zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14) ubój zwierząt kopytnych  

(w tym świń, owiec, kóz i cieląt) w celu wprowadzenia na rynek pozyskanego mięsa, tj. sprzedaży mięsa, np. 

konsumentom końcowym, powinien odbywać się w rzeźni spełniającej odpowiednie wymogi i zatwierdzonej 

przez właściwy organ (w Polsce organem tym jest Inspekcja Weterynaryjna). W przypadku gdy rzeźnie są 

zlokalizowane na terenie gospodarstwa, również powinny spełniać te wymagania i być zatwierdzone przez 

właściwy organ. Wymóg uboju zwierząt kopytnych w zatwierdzonej rzeźni wprowadzono w przepisach unijnych 

głównie z powodu konieczności: 

a) zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów, 
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b) zapewnienia właściwego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pozostającymi po 

uboju, w tym z materiałem szczególnego ryzyka, 

c) zabezpieczenia przez rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych zwierząt i 

d) zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków podczas uboju (dobrostanu zwierząt). 

Wyjątkiem od tej zasady jest ubój zwierząt z konieczności, tj. w sytuacji gdy zdrowe zwierzę miało wypadek 

uniemożliwiający jego transport do rzeźni. W takim przypadku, pod pewnymi ściśle określonymi warunkami, 

możliwy jest ubój poza rzeźnią, np. w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane. Należy jednak 

podkreślić, że o ile mięso pozyskane z takiego uboju ma być przeznaczone do sprzedaży, to i tak poddane 

ubojowi z konieczności zwierzę musi być dostarczone do rzeźni, gdzie przeprowadzane jest badanie poubojowe 

mięsa w celu wydania oceny jego przydatności do spożycia. Obowiązujące przepisy unijne nie umożliwiają 

żadnych innych odstępstw w tym zakresie. 

 

MRiRW w sprawie stosowania zapraw neonikotynoidowych 
W odpowiedzi na interwencję samorządu rolniczego w sprawie przywrócenia stosowania zapraw 

neonikotynoidowych w uprawie rzepaku, resort rolnictwa poinformował, że w odniesieniu do tegorocznej 

odmowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej wydania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu na okres 

do 120 dni neonikotynoidowych zapraw nasiennych rzepaku należy wyjaśnić, że wynikała ona  

z obowiązujących zakazów obejmujących m.in. uprawę rzepaku oraz nadal trwającej oceny danych naukowych 

dotyczących potencjalnie szkodliwego działania ww. substancji czynnych dla pszczół i innych zapylaczy przez 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Należy zaznaczyć, iż jedną z podstawowych zasad, na których 

opiera się polityka Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska, jest zasada ostrożności, stosowanie której jest 

uzasadnione, jeżeli spełnione są trzy warunki wstępne: 
o zidentyfikowano potencjalnie negatywne skutki, 
o przeprowadzono ocenę dostępnych danych naukowych, 
o nie ma pewności naukowej. 

W ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w chwili obecnej brak jest jednoznacznych dowodów 

naukowych wskazujących na bezpieczeństwo stosowania substancji czynnych z grupy neonikotynoidów oraz 

potwierdzających ochronę przed jakimkolwiek niedopuszczalnym wpływem na środowisko. Jako przykład 

MRiRW podaje opublikowany w czerwcu br. w magazynie Science artykuł „Country - specific effect of 

noeonicotinoid pesticides on honey bees and wild bees” dotyczący oceny wpływu uprawy rzepaku ozimego, 

którego nasiona zostały zaprawione środkami ochrony roślin z grupy neonikotynoidów, na rodziny pszczół 

miodnych, kolonie trzmieli i samotniczo żyjące murarki ogrodowe. Wyniki przeprowadzonych badań 

terenowych wskazują, między innymi, że substancje czynne z tej grupy powodują zmniejszenie możliwości 

rozwoju rodziny pszczelej w roku następnym po zastosowaniu nasion zaprawionych tymi substancjami. 

 

Interwencja w sprawie kar dla rolników za nieprzestrzeganie przepisów Prawa wodnego 

Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kar dla rolników za nieprzestrzeganie 

programu działań mającego na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych oraz zapobiegania dalszemu ich zanieczyszczeniu, w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP 

ustawy Prawo wodne. Samorząd rolniczy zawnioskował o włączenie przedstawiciela izb rolniczych do prac nad 

programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych oraz zapobiegania dalszemu ich zanieczyszczeniu. Izby rolnicze zawnioskowały również do ministra 

rolnictwa o przygotowanie projektów aktów wykonawczych w porozumieniu z ministrem środowiska, po 

skonsultowaniu z samorządem rolniczym, które byłyby jak najmniej obciążające dla rolników. Podkreślono, że 

należy również przewidzieć okresy przystosowawcze dla gospodarstw rolnych oraz zaplanować środki 

finansowe z budżetu państwa lub Unii Europejskiej. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR 

 

Posiedzenie Zarządu odbyło się  w dniu 10.08.2017 roku. 

Pracownicy biur z Wadowic i Nowego Sącza zorganizowali wypoczynek dla dzieci w postaci półkolonii, które 

odbyły się w: Jankowej (gmina Bobowa), Szymbarku (gmina Gorlice) oraz w Łętowni (gmina Jordanów). 

 

Przedstawiciele MIR uczestniczyli w następujących uroczystościach: 

 

- Dożynki Gminy Gnojnik – Lewniowa, 15.08.2017 r., 

- Dożynki Gminy Proszowice – Klimontów, 15.08.2017 r., 

- VIII Europejskie Targi Produktów Regionalnych  - Zakopane, 11-15.08.2017 r., 

- Dożynki Gminy Wieprz oraz Piknik Drobiowy – Przybradz, 19.08.2017 r., 
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- Dożynki Gminy Szerzyny – Czermna, 20.08.2017 r., 

- Dożynki Gminy Ryglice – Lubcza, 20.08.2017r., 

- Dożynki Gminy Wiśniowa – Węglówka, 20.08.2017r., 

- Dożynki Gminy Słomniki – Niedźwiedź, 20.08.2017 r., 

- Dożynki Gminy Krzeszowice – Siedlec, 26.08.2017 r. 

 - Dożynki Gminy Wielka Wieś – 26.08.2017 r., 

- Dożynki Województwa Małopolskiego oraz Piknik Owczarski– Bobowa, 27.08.2017 r., 

- Dożynki Powiatu Myślenickiego oraz Piknik Owczarski – Dobczyce, 27.08.2017 r., 

- Dożynki Powiatu Tarnowskiego – Gromnik, 26-27.08.2017 r., 

- Święto Powiśla Dąbrowskiego, Dożynki i Targi Gospodarcze – Bolesław, 27.08.2017 r., 

- Dożynki Gminy Spytkowice – Bachowice, 27.08.2017r., 

- Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Sułoszowej – 27.08.2017 r. 

 

Pozostała działalność: 

 

 W dniach 16-18.08.2017 r., w pracach komisji konkursowej „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 

Województwa małopolskiego” brała udział pracownica biura MIR z Nowego Sącza.  

 W ramach projektu dofinansowanego z KSOW pt. „Artystycznie i apetycznie czyli sztuka na gościnnym 

stole” odbyły się pierwsze dwa warsztaty: 8-9.08.2017 r. w Łosiach, gmina Ropa oraz 23-24.08.2017 r. 

w Stróżach, gmina Grybów, 

 W dniu 21.08.2017 r. w biurze MIR w Krakowie gościliśmy grupę australijskich farmerów, 

 Trwają przygotowania do realizacji drugiego Projektu dofinansowanego w ramach KSOW „Nowe 

możliwości – rolniczy handel detaliczny” – już pod koniec września rozpoczną się szkolenia  

w powiatach dla rolników, 

 W porozumieniu z KRIR Małopolska Izba Rolnicza przeprowadziła etap wojewódzki konkursu 

„Rolniczki Motorem Innowacji w Polsce”. Zwyciężczyni będzie reprezentować Małopolskę  

w zmaganiach na etapie ogólnopolskim. 

 

W miesiącu wrześniu zapraszamy do udziału w piknikach, które odbędą się w: 

 

- Klikowej koło Tarnowa – Piknik Rybacki podczas Klikowskiej Parady Konnej – 10.09.2017 r., 

- Charsznicy - Piknik Owocowo-Warzywny  podczas Charsznickich Dni Kapusty –10.09.2017 r., 

- Łętowni - Piknik Owczarski podczas Dożynek Powiatu Suskiego – 10.09.2017 r., 

- Iwkowej – Piknik Owczarski podczas Święta Suszonej Śliwki – 17.09.2017 r. 

 

 

Opracowano na podstawie: www.minrol.gov.pl; www.modr.pl; www.farmer.pl; www.gospodarz.pl; 

www.topagrar.pl; www.krus.gov.pl; www.arimr.gov.pl; www.arr.gov.pl; www.mir.krakow.pl; www.krir.pl, , 

www.gospodarz.pl, www.portalspozywczy.pl, www.agrofakt.pl 


