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Na początku posiedzenia omówiono sprawy bieżące, 
aby przejść do tematu, który elektryzuje wielu rolników, 
a mianowicie rosnące w błyskawicznym tempie czynsze 
dzierżawne. Członkowie Federacji zwracali uwagę, że coraz 
więcej osób z obozu władzy stara się kuglować tą sprawą. 
W jaki sposób? Przeciwstawia się sobie rolników indywidu-
alnych oraz spółki prawa handlowego prowadzące gospo-
darstwa. Najczęściej podnoszonym, fałszywym argumentem 
są rzekomo „niskie czynsze” dużych gospodarstw sprzed 
lat, podczas gdy mniejsze podmioty podpisujące umowy 
obecnie muszą płacić krocie. Podkreślano, że taka narracja 
jest zabarwiona politycznie i ma na celu jedno: wywołanie 
sporu w środowisku rolniczym tuż przed wyborami parla-
mentarnymi. – Znowu chodzi o polaryzację – mówił jeden  
z przedsiębiorców rolnych. 

Minister nie odpowiada
Przypomniano, że we wrześniu zarząd Polskiej Federacji 

Rolnej wysłał list do ministra Henryka Kowalczyka z proś-
bą o interwencję. „Rolnicy, którzy zawarli umowy dzierżaw  
z KOWR nie spodziewali się tak wysokich wzrostów kosztów 
produkcji związanych z zakupem paliwa, nawozów, energii 
i czynszów dzierżawnych. Dochody osiągane ze sprzedaży 
produktów rolnych u części rolników nie rekompensują 
obecnych kosztów działalności rolniczej” – napisano.  
W tej sytuacji padł apel o pilne zmiany. „W obliczu nad-
chodzących potencjalnych problemów w kolejnych latach 
proponujemy na najbliższym spotkaniu rozpoczęcie dys-
kusji o systemowych rozwiązaniach naliczania wysokości 
czynszu dzierżawnego. Polska Federacja Rolna sugeruje 
naliczanie czynszu na podstawie średniej ceny pszenicy  
z kilku półrocznych okresów poprzedzających datę zapłaty 
czynszu. Pozwoli to zachować stabilność gospodarowania 
i umożliwi terminowe zapłaty należności wobec KOWR”  
– podkreślono. 

Do dziś jednak MRiRW nie odpowiedziało na korespon-
dencję i nie zaprosiło przedstawicieli PFR do gmachu 
resortu rolnictwa. 

Trzeba pomóc poszkodowanym
W trakcie posiedzenia członków zarządu i rady Polskiej 

Federacji Rolnej padła propozycja, aby – w przypadku 
niemożności zmiany całego systemu naliczania czyn-
szów – wspierać chociaż gospodarstwa, które mają 
problemy finansowe np. na skutek wystąpienia suszy. 
I nie chodzi tu o pomoc de minimis, ale pieniądze  
z budżetu państwa. Inna propozycja brała pod uwagę 
wzrost inflacji i skutki, jakie to za sobą pociąga. – Po-
wiedzmy sobie szczerze, że KOWR nie ma interesu finan-
sowego w tym, aby obniżać wysokość czynszów wszystkim.  
Co najwyżej może pomagać wybranym i to w sytuacjach, gdy 

chodzi o niewielkie pieniądze – stwierdził Waldemar Dobro-
wolski, prezes Związku Pracodawców i Producentów Rolnych 
w Łodzi. Zgodził się z nim Romuald Jankowski, wiceprezes 
zarządu Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli 
Rolnych we Wrocławiu, a jednocześnie wiceprezes Polskiej 
Federacji Rolnej. – Myślę, że zmiana całej filozofii jest dziś 
trudna do przeprowadzenia. Na pewno w pierwszej kolejno-
ści trzeba pomagać tym, którzy mają problemy z bieżącym 
funkcjonowaniem – zaznaczył Jankowski.

W trakcie posiedzenia członkowie zarządu jednogłośnie 
podjęli decyzję o przystąpieniu Polskiej Federacji Rolnej do 
Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych. 

Krzysztof Zacharuk

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dniu 10 października 2022 r. 

naszego wspaniałego Kolegi

Janusza Klupscha
Członka Lubuskiego Związku Rolników

Właściciela Gospodarstwa Rolnego w Kaławie
wzorowego rolnika

Rodzinie Zmarłego Janusza
składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Zarząd i Członkowie 
Lubuskiego Związku Rolników

Ś.    P.

N E K R O L O G

Politycy ewidentnie wykorzystują temat czynszów dzierżawnych

Kurs na skłócenie rolników
Coraz wyższe czynsze dzierżawne, a także problemy gospodarstw towarowych  
z przedłużaniem umów dzierżawy – te tematy zdominowały spotkanie zarządu i rady 
Polskiej Federacji Rolnej, które odbyło się 25 października w formie wideokonferencji. 
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KOWR: zgodnie z ar t. 700 Kodeksu cywilnego, jeżeli 
wskutek okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy 
uległ znacznemu zmniejszeniu, można żądać obniżenia 
czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy


