
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy pomocowe dla rolników, w tym również hodowców, są prowadzone m.in.  

z ramienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach funduszy 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.  

Prezentujemy zestawienie informacji o aktualnych naborach do poszczególnych projektów 

wraz z odnośnikami do źródłowych stron internetowych oraz danymi kontaktowymi  

do regionalnych ośrodków świadczących usługi w zakresie doradztwa rolnego, których 

wsparcie może okazać się pomocne w procesie składania wniosków.  
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Poniższa tabela zawiera zestawienie podstawowych informacji o bieżących 

naborach. Kliknięcie w nazwę wybranego projektu przenosi do bardziej 

szczegółowych danych w obrębie tego dokumentu. Wiążące informacje są zawarte  

na podstronach projektów na portalu internetowym ARiMR – linki do podstron 

znajdują się w lewym dolnym rogu strony z opisem projektu oraz w ostatniej kolumnie 

tabeli. 

SZCZEGÓŁY AKTUALNYCH NABORÓW 

Nazwa projektu Terminy naboru Cel Link 

Działanie 16: Współpraca 
od 29.03.2021 

do 12.05.2021 

Wsparcie tworzenia krótkich łańcuchów 

dostaw, które obejmują ograniczoną liczbę 

podmiotów gospodarczych 

zaangażowanych we współpracę, między 

producentami, podmiotami zajmującymi się 

przetwórstwem a konsumentami – na 

zasadach płatności zryczałtowanej 

kliknij, aby przejść 

do strony projektu 

na portalu ARiMR 

Poddziałanie 5.2: Inwestycje 

odtwarzające potencjał produkcji 

rolnej 

od 11.03.2021 

do 31.12.2021 

Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w 

gospodarstwach straty spowodowane 

klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń (ASF) 

kliknij, aby przejść 

do strony projektu 

na portalu ARiMR 

Poddziałanie 6.1: Premie dla młodych 

rolników 

od 31.03.2021  

do 29.05.2021 

Refundacja kosztów związanych z 

prowadzeniem działalności w zakresie 

produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym 

produkcji materiału siewnego, 

szkółkarskiego, hodowlanego lub 

reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, 

roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, 

sadownictwa, hodowli i produkcji materiału 

zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów 

użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu 

przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem 

chowu i hodowli ryb. 

kliknij, aby przejść 

do strony projektu 

na portalu ARiMR 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/dzialanie-16-wspolpraca-nabor-2021.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/dzialanie-16-wspolpraca-nabor-2021.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/dzialanie-16-wspolpraca-nabor-2021.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html


 

  

Poddziałanie 6.3: Restrukturyzacja 

małych gospodarstw – bez ASF 
od 31.03.2021  

do 29.05.2021 

Refundacja kosztów obejmujących 

restrukturyzację gospodarstwa w zakresie 

produkcji żywnościowych lub 

nieżywnościowych produktów rolnych lub 

przygotowania do sprzedaży produktów 

rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.  

kliknij, aby przejść 

do strony projektu 

na portalu ARiMR 

Działanie 9: Tworzenie grup 

producentów i organizacji 

producentów 

od 15.04.2021  

do 31.05.2021 

Wsparcie finansowe dla podmiotów 

działających jako przedsiębiorcy 

prowadzący mikro, małe lub średnie 

przedsiębiorstwo. 

kliknij, aby przejść 

do strony projektu 

na portalu ARiMR 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html


 

Działanie 16: Współpraca   

Pomoc przyznaje się grupie operacyjnej EPI, jeżeli: 

▪ w skład tej grupy wchodzi, co najmniej 5 rolników i każdy z 

rolników wchodzących w skład tej grupy i spełnia wymagania 

określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności: 

- w ramach dostaw bezpośrednich lub 

- przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub 

- w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub 

- w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ogranicz., lub 

- wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –  Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r. poz. 162), w zakresie co 

najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 

10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności; 

▪ ma nadany numer identyfikacyjny (...), 

▪ posiada zdolność prawną, a w przypadku, gdy nie posiada 

zdolności prawnej, działa na podstawie, zawartej w formie 

pisemnej, umowy spółki cywilnej albo umowy innej niż umowa 

spółki cywilnej, na podstawie, której podmioty, które ją 

zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie 

ubiegać się o przyznanie pomocy, i są reprezentowane w tym 

zakresie przez jeden z nich; 

PRZEDMIOT NABORU 

Koszty w ramach operacji mogą dotyczyć: 

▪ budowy, przebudowy lub remontu połączonego z 

modernizacją obiektów lub infrastruktury, 

▪ zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń, w tym 

środków transportu, 

▪ zakupu lub instalacji wartości niematerialnych i prawnych (…), 

▪ zakupu lub instalacji wyposażenia 

▪ zakupu usług związanych z transportem produktów objętych 

załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

w związku z realizacją operacji,  

▪ odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków 

transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z 

realizacją operacji, 

▪ zakupu środków produkcji, 

▪ kosztów bieżących, kosztów ogólnych, o których mowa w art. 

45 ust. 2 lit. c rozporządzenia (UE) 1305/2013 

                                                          ŹRÓDŁO INFORMACJI: 

 

  

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-

2020/dzialanie-16-wspolpraca/dzialanie-16-wspolpraca-nabor-

2021.html 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/dzialanie-16-wspolpraca-nabor-2021.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/dzialanie-16-wspolpraca-nabor-2021.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/dzialanie-16-wspolpraca-nabor-2021.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/dzialanie-16-wspolpraca-nabor-2021.html


 

Poddziałanie 5.2: Inwestycje odtwarzające potencjał 

produkcji rolnej    

Wsparcie mogą otrzymać rolnicy, którzy:  

▪ ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk 

żywiołowych tj.: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki 

wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, 

lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna;  

▪ rolnicy, którym powiatowy lekarz wenerynarii nakazał, w 

drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu 

zwalczania ASF;  

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie 

może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych. 

 

PRZEDMIOT NABORU 

Pomoc może być przyznana na inwestycje odtwarzające 

zniszczone składniki gospodarstwa - w przypadku wystąpienia 

klęsk żywiołowych. Natomiast, w przypadku wystąpienia ASF, 

wsparcie może dotyczyć inwestycji, zgodnych z katalogiem 

kosztów kwalifikowalnych, określonych w rozporządzeniu 

wykonawczym MRiRW, innych niż związane z produkcją świń. 

 

 

                                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŹRÓDŁO INFORMACJI:  

 

 

 

 

 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-

2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-

produkcji-rolnej.html 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html


 

Poddziałanie 6.1.: Premie dla młodych rolników  

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.: 

▪ w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;   

▪ jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

▪ posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią 

je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o 

przyznaniu pomocy); 

▪ posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha; 

▪ rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej 

niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; 

▪ posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości 

ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 

150 tys. euro; 

▪ przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa. 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Premia w wysokości 150 000 zł. 

 

PRZEDMIOT NABORU 

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w 

gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do 

sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w 

kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym 

inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co 

najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy. 

Inwestycje w środki trwałe: 

▪ nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy; 

▪ mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń 

oraz wyposażenia; 

▪ w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona 

inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących 

własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot 

użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

  

                                                          ŹRÓDŁO INFORMACJI: 

 

 

   

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-

2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html


 

Poddziałanie 6.3.: Restrukturyzacja małych gospodarstw – 

bez ASF  

Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.: 

▪ jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: 

- gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha 

gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, 

gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub 

gruntów pod rowami, lub 

- nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie 

działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest 

mniejsza niż 13 tys. euro; 

▪ jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

▪ jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;  

▪ przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz 

zobowiązał się do jego realizacji; 

▪ w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w 

celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, 

działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub 

zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. 

 PRZEDMIOT NABORU 

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w 

gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do 

sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w 

kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym 

inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co 

najmniej 80% kwoty pomocy. 

Inwestycje w środki trwałe: 

▪ nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy; 

▪ mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń 

oraz wyposażenia; 

▪ w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona 

inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących 

własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot 

użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

                                                          ŹRÓDŁO INFORMACJI: 

 

 

  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-

2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-

gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html


 

Działanie 9: Tworzenie grup producentów i organizacji 

producentów  

Wsparcie kierowane jest do: 

▪ grup producentów rolnych: 

- w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne, 

- uznanych nie wcześniej niż w dniu 18 sierpnia 2020r.,  

- które zostały utworzone ze względu na produkt lub grupę 

produktów inne niż drób żywy (bez względu na wiek), mięso 

lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone; 

▪ organizacji producentów (które zostały utworzone ze względu 

na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora 

mięsa drobiowego).   

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Maksymalny limit pomocy wynosi 100 000 euro w 

każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. 

Wysokość pomocy finansowej wynosi odpowiednio: 

▪ po pierwszym roku prowadzenia działalności - 10 %, 

▪ po drugim roku prowadzenia działalności - 9 %, 

▪ po trzecim roku prowadzenia działalności - 8 %, 

▪ po czwartym roku prowadzenia działalności - 7 %, 

▪ po piątym roku prowadzenia działalności - 6 % 

wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto 

beneficjenta.         

            PRZEDMIOT NABORU 

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości 

udokumentowanych rocznych przychodów netto grupy 

producentów rolnych / organizacji producentów ze sprzedaży 

produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa albo 

organizacja została uznana, wytworzonych przez jej członków w 

poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym: 

członkami beneficjenta, współmałżonkiem członka beneficjenta, 

podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób 

bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego 

współmałżonkiem. 

 

 

                                                          ŹRÓDŁO INFORMACJI: 

 

 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-

2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-

producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html


 

Pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy jest 

świadczona zarówno przez firmy prywatne, jak i państwowe jednostki doradcze.  

Taką rolę pełnią wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.   

Na następnej stronie znajduje się zestawienie danych kontaktowych ODR. Poniższa 

mapa zawiera odnośniki do stron internetowych - kliknij w wybrane województwo,  

by przejść do strony Twojego ODR! 
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WOJEWÓDZKIE OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO 

ODR Adres Telefon 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
we Wrocławiu 

ul. Zwycięska 8 
53-033 Wrocław 

71 339 80 21 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie 

Minikowo 52 
89-122 Minikowo k. Nakła n/Notecią 

52 386 72 14 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Końskowoli 

ul. Pożowska 8 
24-130 Końskowola 

81 889 06 00 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Kalsku 

Kalsk 91 
66-100 Sulechów 

68 385 28 68 
68 385 20 91 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Bratoszewicach 

ul. Nowości 32 
95-011 Bratoszewice 

42 719 89 28 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Karniowicach 

ul. Osiedlowa 9 
32-082 Karniowice 

12 285 21 13 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Warszawie 

ul. Czereśniowa 98 
02-456 Warszawa 

22 571 61 00 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Łosiowie 

ul. Główna 1 
49-330 Łosiów 

77 443 71 00 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Boguchwale 

ul. Suszyckich 9 
36-040 Boguchwała 

17 870 15 07 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Szepietowie 

Szepietowo-Wawrzyńce 64 
18-210 Szepietowo 

86 275 89 00 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Lubaniu 

Lubań, ul. T. Maderskiego 3 
83-422 Nowy Barkoczyn 

58 326 39 00 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Częstochowie 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 70/126,  
42-200 Częstochowa 

34 377 01 00 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego  
w Modliszewicach 

Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 
26-200 Końskie 

41 372 22 84 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Olsztynie 

ul. Jagiellońska 91, 
10-356 Olsztyn 

89 535 76 84 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Poznaniu 

ul. Sieradzka 29, 
60-163 Poznań 

61 868 52 72 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Barzkowicach 

Barzkowice 2 
73-134 Barzkowice 

91 561 37 00 

   



 

 

 

 

 

 


